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Już od grudnia w "Majątku Howieny" w Pomigaczach
będzie można odwiedzić Św. Mikołaja, zobaczyć jak pracują Elfy oraz poczuć magię
nadchodzących Świąt!
Majątek Howieny przemieni się w czarującą Wioskę Świętego Mikołaja, a Wy będziecie
mogli wziąć udział w warsztatach z Elfami,
spędzić czas z Mikołajem, zobaczyć jak On mieszka oraz przenieść się do Świątecznej
Krainy pełnej niespodzianek!
Spotkanie ze Świętym Mikołajem
Czy istnieje dziecko, które nie chciałoby poznać Mikołaja? Raczej nie! U nas najmłodsi będą mieli okazję
spędzić czas ze
Świętym z Laponii. To przy jego boku dzieci będ ą się wspólnie bawić wraz z pomocnikami Mikołaja. Po
grach i zabawach
przyjdzie czas na wypicie rozgrzewającego zimowego napoju oraz zjedzenie pysznych pierników - uczta
iście świąteczna!
Kiedy dzieci odpoczną po poczęstunku, wtedy otrzymają Certyfikat Honorowych Gości Wioski Św.
Mikołaja!

Spotkanie Elfów
Elfy mieszkające w Wiosce zaproszą wszystkie dzieci do wspólnego spotkania.
Pomocnicy Św. Mikołaja, w rytm kolęd, będą towarzyszyć w tworzeniu świątecznych
kartek na choinkę, które dzieci będą mogły
wziąć ze sobą do domu na pamiątkę. To tutaj Elfy zabiorą dzieci do swojego świata, co oznacza, że czas
dla najmłodszych upłynie dość pracowicie.

Poczta Świętego Mikołaja
Każde dziecko ma swoje małe marzenia , którymi się chce podzielić z Mikołajem w tym magicznym
czasie. Przed wyprawą
do tej poczty Elfy pomogą napisać list do Świętego, który zostanie wrzucony do skrzynki pocztowej!
Mikołaj jest
rekordzistą w liczbie otrzymywanej korespondencji i właśnie w tym domku dzieci zobaczą posegregowane
kartki z całego świata!

Chata Świętego Mikołaja
Pod nieobecność Mikołaja wejdziemy do Jego domu i zobaczymy jak On mieszka.
Zapewne dzieci są ciekawe co je, jak ma
urządzony pokój i co robi w wolnym czasie. Odpowiedź na to wszystko znajdą właśnie odwiedzając Jego
chatę!

OFERTA
DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH (MIN. 25os.)

Czas trwania: 2 godziny
Cena: 45zł/ dziecko
20zł/ dorosły
*Jeden opiekun na 8 dzieci gratis
*Słodki poczęstunek + kawa/ herbata

ATRAKCJE WLICZONE W CENĘ:
Poczęstunek świąteczną herbatką oraz piernikami
Spotkanie ze Świętym Mikołajem
Wręczenie Certyfikatów
Zwiedzanie Chaty Mikołaja
Kolorowanie świątecznej kartki na choinkę
Pisanie listu
Lepienie pierników
Świąteczny sklepik z pamiątkami
Wizyta w Poczcie Świętego Mikołaja
Zwiedzanie Szopki Bożonarodzeniowej
Mini ZOO (zależne od pogody)

OPCJE DODATKOWO PŁATNE:

ŚWIĄTECZNA PACZKA WRĘCZONA PRZEZ MIKOŁAJA
*wersja z samymi słodyczami: 29 zł/paczka
* własna paczka (przygotowana przez szkołę lub rodziców):
5zł za wręczenie
ROZPALENIE SAMEGO OGNISKA
-Przyjazd z „własnym koszykiem” (prosimy o przywiezienie sztućców, talerzyków, sosów itp. we własnym
zakresie),
*Wydłużony pobyt w Wiosce Mikołaja
KOSZT za 1 ognisko (od 20 os do 50 os): 100zł KOSZT za 1 ognisko

PIECZENIE KIEŁBASEK
- rozpalenie ogniska, kiełbaska, chleb, ketchup i musztarda, naczynia i sztućce
jednorazowe.
KOSZT: 12 zł/os.
GORĄCY POSIŁEK
- zupa: 12zł/os.
- drugie danie+napój: 20zł /os.
- zestaw obiadowy (zupa+drugie danie+napój): 24 zł/os.

*WYCIECZKA MOŻE MIEĆ CHARAKTER ŁĄCZONY.OZNACZA TO, ŻE JEDNOCZEŚNIE NA JEDNEJ SALI MOŻE
ZNAJDOWAĆ SIĘ WIĘCEJ NIŻ JEDNA GRUPA

Serdecznie zapraszamy
do Wioski Św. Mikołaja w Majątku Howieny
–JEDYNEGO takiego miejsca na Podlasiu!
Wizyta w Pomigaczach przeniesie wszystkich w magiczną atmosferę świąt, zapewni
moc atrakcji oraz pozostawi wiele wspomnień w pamięci
najmłodszych!

