
Atrakcje dla dzieci  
w hotelach  

przyjaznych rodzinie
 W hotelach przyjaznych rodzinie dzieci się nie nudzą  

- nawet jesienią i zimą! 
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Po czym poznać, że hotele są przyjazne 
rodzinom? W ich ofercie na 100% znajdziecie 
różnorodne atrakcje dla dzieci, które umilą 
każdy pobyt, nawet jesienią i zimą.   

Hotele, które biorą udział w kampanii Hotel Przyja-
zny Rodzinie, oceniamy na podstawie określonych 
kryteriów. Oprócz sprawdzania tego, czy np. poko-
je hotelowe mają odpowiednie wyposażenie, 

...zwracamy uwagę  
na część rozrywkową  
dla dzieci.

Wszystkie obiekty z naszym certyfikatem,  
posiadają niezbędne rozrywkowe minimum: 
• kącik do zabaw dla dzieci w różnym wieku 

• kącik z grami dla młodzieży

• programy animacyjne

• kanały telewizyjne z programami dla dzieci 
lub bajki do wypożyczenia

• place zabaw na terenie  
(oprócz hoteli miejskich) 

Hotele wychodzą naprzeciw małym 
gościom i inwestują w coraz  

to nowsze i ciekawsze rozrywki.  
Dlatego też przygotowaliśmy dla Was 

krótki przegląd atrakcji w hotelach,  
gdzie dzieci traktowane są jak 

VIP-y!



Kąciki zabaw wewnątrz hoteli
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Miejsca do zabawy 
w hotelach z roku  
na rok zaskakują. 

Coraz rzadziej spotyka się zwyczajne pokoje 
z zabawkami, gdzie króluje tylko stół do ping-
ponga, cymbergaj czy piłkarzyki. Niektóre hote-
le posiadają nawet 200-metrowe powierzchnie, 
gdzie dzieci mogą szaleć na torach przeszkód, 
w małpich gajach, suchych basenach z kulkami 
czy na ściankach do wspinaczki. 

Kąciki zabaw = brak 
nudy podczas  
jesiennych i zimowych 
wieczorów!
zestawy do rysowania, książki, gry planszowe, 
a dla starszych dzieci konsole do gier. Co więcej, 
najlepsze hotele posiadają kilka punktów dla dzie-
ci,  rozmieszczonych w różnych miejscach hote-
lu, także w restauracjach czy kawiarniach. Dzięki 
temu dzieci mogą się bawić, gdy rodzicie spokoj-
nie piją kawę lub jedzą obiad.

„Wewnątrz Pensjonatu znajdują się dwa pomieszczenia, w których najmłodsi mogą spędzić czas 
wolny: Strefa Malucha i Strefa Juniora. W Strefie Malucha czekają między innymi suchy basen 
z kulkami, platforma, gry, układanki, worki gimnastyczne czy domek dla małej rodziny.. W Strefie 
Juniora można skorzystać z konsoli Xbox, piłkarzyków, ping-ponga, Air Hockey i wielu innych gier. 
Jest też miejsce na seanse filmowe dla „małych” i „dużych”  

– tak Ewa Błażejowska, członek Kapituły VIII edycji kampanii i mama dwóch córek, opowiada 
o Pensjonacie Burkaty w Białce Tatrzańskiej, który posiada aktualny certyfikat HPR.

Rodzice o kącikach zabaw w Hotelach Przyjaznych Rodzinie:



Zabawa na zewnątrz
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„Oprócz bajecznych kącików zabaw, placyku zabaw i fajnego brodzika z zabawkami czekała na nas 
świetna oferta opiekunek. Oczarował nas również kącik zabaw na plaży. Rodzice mogą tu mieć 
chwilę dla siebie. Dla starszych dzieci – megaatrakcja – park linowy tuż przy placu zabaw! Również 
z bardzo fachową i miłą opieką. Do tego bezpłatne rowery do wypożyczenia w różnych rozmiarach 
(też dla dzieci) oraz rowery dla dorosłych z fotelikami dla maluchów. Nie wiem, czy w tym hotelu 
można się nudzić”  

– podkreśla Magdalena Klimkowska, członek Kapituły VIII edycji kampanii,  
w relacji z pobytu w Hotel**** SPA & Family Dom Zdrojowy.

Opinia rodziców o atrakcjach na świeżym powietrzu  
w Hotelach Przyjaznych Rodzinie:

W hotelach, które 
przyjmują rodziny  
z dziećmi nie może 
zabraknąć miejsc  
do zabaw na świeżym 
powietrzu. 

Place zabaw, parki liniowe, minizoo, a nawet 
fokarium to tylko część przykładów, które świad-
czą o różnorodności oferty. W wielu miejscach, 
w zależności od regionu Polski, można wypoży-
czyć rowery z fotelikami dla dzieci, kijki do nordic 
walking, czy też zimowy sprzęt sportowy (narty, 
łyżwy, sanki, snowboard). 



Animacje
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„W czasie naszego krótkiego pobytu widzieliśmy przedstawienie cyrkowe, uczyliśmy się latać dronem, 
graliśmy w orkiestrze dętej, odbyliśmy trening piłkarski, lepiliśmy z gliny i jeździliśmy konno. Uff! No 
brak wprost czasu, aby się choć trochę ponudzić” 

– tak o animacjach w hotelu Columbus Rowy opowiada Maciej Mazurkiewicz,  
członek kapituły VIII edycji kampanii HPR i ojciec trzech synów. 

Opinia rodziców o animacjach w Hotelach Przyjaznych Rodzinie:

Animacje czasu 
wolnego dla dzieci 
stały się standardem 
w rodzinnych hotelach. 

W ten sposób hotel dba o pozytywne wrażenia 
z pobytu, co przekłada się na powroty gości do 
danego miejsca. Hotele zatrudniają wykwalifikowa-
nych animatorów, którzy przygotowują różnorod-
ne zajęcia - od zajęć plastycznych, poprzez kursy 
tańca, warsztaty kulinarne, naukę pływania czy inne 
zajęcia sportowe. Wszystkie aktywności powin-
ny być dostosowane do aktualnej pory roku: np. 
w czasie zimowych wyjazdów możemy liczyć na 
kuligi, koncerty kolęd, czy też odwiedzimy Mikołaja. 
Uczestniczenie w animacjach to dla dziecka również 
sposób na oswojenie się z nowym miejscem oraz 
integrację z rówieśnikami. 



„Wyjątkową możliwość mają mamy wybierające się do SPA w hotelu Lidia - na upiększający zabieg 
można przyjść z dzieckiem! Oferta dotyczy głównie córek, rzecz jasna, które prawdopodobnie będą 
zachwycone pomalowanymi paznokciami. Jednak również syn, jak i niemowlę może wybrać się do 
SPA z rodzicem, a podczas zabiegu maluszkiem zajmie się opiekunka”  

– Magdalena Smalara, mama Ludwiga i członek Kapituły VIII edycji kampanii  
o Hotelu Lidia w Darłowie.

Opinia rodziców o SPA dla dzieci w Hotelach Przyjaznych Rodzinie:

SPA dla dzieci

6/8

Coraz częściej hotelowe 
SPA rozszerzają swoją 
ofertę o zabiegi  
dla dzieci. 

Powody są co najmniej dwa. Po pierwsze masaże  
i zabiegi mają charakter leczniczy, np. w ofertach 
można znaleźć zabiegi dla dzieci z problemami  
skórnymi. Po drugie, rodzice podczas poby-
tu w SPA nie muszą się martwić o opiekę nad 
dzieckiem i mogą spędzić z nim przyjemnie czas. 
W ofercie SPA dla dzieci znajdują się zabie-
gi zarówno dla niemowlaków, jak i starszych 
pociech. Podczas jesiennych i zimowych wyjaz-
dów to idealny sposób na wspólny, poprawiający  
nastrój relaks.



Hotel Przyjazny Rodzinie
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To jedynie część atrakcji hoteli, które z otwartymi 
drzwiami przyjmują rodziny z dziećmi.  

Ułatwieniem w znalezieniu idealnego miejsca  
na wyjazd jest nasza baza: 

http://www.rodzinawhotelu.pl/11-Hotele.html 

gdzie znajdują się tylko hotele przyjazne rodzinie. 

* Wszystkie przywołane wypowiedzi pochodzą z relacji członków 
Kapituły VIII edycji kampanii Hotel Przyjazny Rodzinie, którzy audytują 

hotele biorące udział w konkursie wg ściśle określonych kryteriów. 

www.facebook.com/Hotel.Przyjazny.Rodzinie 

Dołącz do społeczności rodziców  

na Facebooku!



www.facebook.com/Pies-w-hotelu 

CMYK 00 | 35 | 85 | 00
WEB #FBB040

CMYK 00 | 00 | 00 | 100
WEB #000000

Podróżujesz z psem lub kotem?  
Sprawdź bazę hoteli, które przyjmują 
zwierzęta z otwartym sercem!

www.pieswhotelu.pl

Ponad 20 hoteli przyjaznych zwierzętom
      Porady weterynarzy i behawiorystów
Wskazówki, jak bezpiecznie podróżować ze zwierzętami
     Sprawdzone miejsca na wyjazdy z pupilem

Sprawdź  
hotele przyjazne rodzinie na  

www.rodzinawhotelu.pl

www.rodzinawhotelu.pl 




