
Podrobne informacije o terminih aktivnosti, načinu izvedbe, prijavah in morebitnih doplačilih so na voljo na recepciji hotela. Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

www.sava-hotels-resorts.com

ANIMACIJSKI PROGRAM
za otroke in družine

SOBOTA, 29.10.2022
10.00-12.00 Spoznajmo se 

Predstavi se nam tudi maskota Zaki.  
Z njim se bomo igrali in zaplesali.

16.00-18.00 Ustvarjanje
Ustvarjanje, izdelovanje in packanje mask, 
da nas starši že prvi dan ne bodo spoznali. 
Izdelava najlepše okrasitve za ta letni čas in 
prihajajoče čarovniške praznike.

20.00-21.00 Spoznavni večer in zabava za vso družino
Glavni animator na zabavi bo Labodek Zaki. 
Starši bodo ugibali kateri otrok je njihov.

NEDELJA, 30.10.2022
10.00-12.00 Zaki se prebudi

Z Zakijem se učimo čarovniških trikov.
16.00-18.00 Buče

Ustvarjanje z bučami. Kdo bo izrezal 
najlepšo bučo?

20.00-21.00 Čas za kino
Večer nepozabnih risanih filmov. Bodo tudi 
kokice?

PONEDELJEK, 31.10.2022
10.00-12.00 Zaki nas prebudi…

Z Zakijem se naučimo novih čarovniških 
trikov in pripravimo na večerni žur.

16.00-18.00 Pajki, mreže
Da bo scena na žuru ta prava, ustvarimo 
vsak enega pajka, lahko tudi pajkovko.

20.00-21.00 Čarovniški večer 
Zabava ob glasbi, čaranju in pijači bo 
čarovniško nepozabna, udeleženci pa 
neprepoznavni.

TOREK, 1.11.2022
10.00-12.00 Slovo od Zakija 

Poslikamo si obraz in se z Zakijem 
poveselimo v slovo. Obljubimo si, da se 
kmalu vidimo.

PETEK, 4.11.2022
10.00-12.00 Spoznajmo se 

Predstavi se nam tudi maskota Zaki.  
Z njim se bomo igrali in zaplesali.

16.00-18.00 Igre kot nekoč
Preizkusimo se v športnih igrah, ki so jih 
igrali nekoč: vlečenje vrvi, zadevanje cilja, 
hoja s hoduljami…

20.00-21.00 Čas za kino
Večer nepozabnih risanih filmov. Bodo tudi 
kokice?

SOBOTA, 5.11.2022
10.00-12.00 Zaki nas prebudi

Z Zakijem se odpravimo na jutranjo 
telovadbo v naravi: malo hoje, malo teka, 
pa roka sem, noga tja …

16.00-18.00 Packanje, poslikava…
Z različnimi materiali bomo ustvarili 
najlepšo packarijo, ups ... poslikavo. Postali 
bomo pravi slikarji.

20.00-21.00 V soju luči
Večerni družinski pohod z baklami.

NEDELJA, 6.11.2022
10.00-12.00 Slovo od Zakija

Poslikamo si obraz in se z Zakijem 
poveselimo v slovo. Obljubimo si, da se 
kmalu vidimo.

29.10. - 1.11.2022 in 4.11. - 6.11.2022

Dobimo se v Rikli Balance Hotelu v dvorani Sonce.


