
                                                                                            Heti Programajánló 
                               2020.október 26. és november 1. között 

 
 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 
 

10:00 

-   

11:30 

 
Dobble 

társasjáték 
(Visi mókus 

játszóház) 

 
Tök készítés 

Origami 
(Visi mókus 
játszóház) 

 

        Meglepetés 
(Visi mókus 
játszóház) 

 
Gipsz készítés 

(Visi mókus 
játszóház) 

 
Meglepetés 
(Visi mókus 
játszóház) 

 

Kő festés 
(Visi mókus 

játszóház) 

 
Temperavarázs 

(Visi mókus 
játszóház) 

 
12:00 

 

Vízi torna 
(élménymedence) 

 

Vízi torna 
(élménymedence) 

 

Vízi torna 
(élménymedence) 

 

Vízi torna 
(élménymedence) 

 

Vízi torna 
(élménymedence) 

 

Vízi torna 
(élménymedence) 

 

Vízi torna 
(élménymedence) 

- 

12:20 

 
14:00 

-   

14:15 

 

Finn erdő 

(finn szauna) 

 

Illatos sós 

radír 
(finn szauna) 

 

Szőlőmagolajos 

testápolás 
      (finn szauna) 

 

Olivás-sós 

ledörzsölés  
(finn szauna) 

 
Vitaminbomba 

felöntés  
(finn szauna) 

 

Kávés-mézes 

testápolás 
(finn szauna) 

 
Sós megújulás 

(finn szauna) 

 
14:00 

-   

14:20 

 

Vízi játék 
(élménymedence) 

 

Vízi játék 
(élménymedence) 

 

Vízi játék 
(élménymedence) 

 

Vízi játék 
(élménymedence) 

 

Vízi játék 
(élménymedence) 

 

Vízi játék 
(élménymedence) 

 

Vízi játék 
(élménymedence) 

 
14:30 

-   

14:50 

 
Vízi torna 

(élménymedence) 

 
Vízi torna 

(élménymedence) 

 
Vízi torna 

(élménymedence) 

 
Vízi torna 

(élménymedence) 

 
Vízi torna 

(élménymedence) 

 
Vízi torna 

(élménymedence) 

 
Vízi torna 

(élménymedence) 

 

15:00 

- 

18:00 

 Ingyenes Dubicz 

borkóstoló és vásár 

(-2.szint Wellness 
előtér) 

  Ingyenes Bodri 

borkóstoló és vásár 

 (-2.szint Wellness 
előtér) 

  

 
15:30 

-   

16:30 

 
Kidobós 

gyerekeknek 
(-1.szint Squash 

terem) 
 

 
     

          Twister 
(Visi mókus játszóház) 

 

 

Csillámtetoválás 
 (Visi mókus 
játszóház) 

 
Gipsz festés 

 (Visi mókus 
játszóház) 

 
Csocsó bajnokság 

(Visi mókus 
játszóház) 

 

Tök faragás az 

Animátorokkal 
(-2.szint Torna 

terem) 

 
Kincskeresés 

(-2.szint 
Tornaterem) 

 

17:00 

-   

17:15 

Citrom-menta 
felöntés 

(finn szauna) 

Joghurtos-mézes 
bőrtáplálás 

(finn szauna) 

 

Őszi 

meglepetés 
(finn szauna) 

 
Csokis-kókuszos 

bőrtáplálás  
finn szauna) 

Aromaolajos 
felöntés 

(finn szauna) 

 
Tüzes pokol 

felöntés 
(finn szauna) 

 

Méz-Joghurt 

bőrtáplálás 
(finn szauna) 

 
17:00 

- 

      

Alakformáló torna 
(-2.szint Squash 

 

18:00 terem) 
 

Bejelentkezés a 
wellness recepción 

16:30-ig 

 

 
19:00 

-   

19:15 

Őszi 

meglepetés 

(finn szauna) 

Nyírfaolajos 

felöntés 

(finn szauna) 

Narancsolajos 
felöntés 

(finn szauna) 

Stresszoldó 
felöntés 

(finn szauna) 

 

Légzéskönnyítő 
felöntés 

(finn szauna) 

 

Relax felöntés 
(fin szauna) 

Gyógynövényes 
felöntés 

(finn szauna) 

 
20:00 

-   

21:00 

 
Bolba Éva és a 

Jazzterlánc 
Interaktív 

gyerekkoncert 
(-1.szint Achat, 

Smaragd ,Opal terem) 

TúráZoo 
állatbemutató 
gyerekeknek 

(-1.szint Achat+ 
Smaragd +Opal 

terem) 

20:00-20:30 

Mini disco 
(-1.szint konferencia 

folyosó) 

19:00-20:30 

Mozi est 

gyerekeknek 
(-1.szint 

Achat, Smaragd, 
Opal terem) 

 

Meseerdő 

bábszínház 
(-1.szint 
Achat, 

Smaragd, Opal 
terem) 

 
19:00-20:00 

Halloweeni 
Activity 

gyerekeknek 
(-1.szint Achat, 
Smaragd, Opal 

terem) 

 

 

 

18:00 
- 

23:00 

 

 

 

Élő zene 
(-1.szint Trófea bár 

előtér) 

 
 

Élő zene 

(-1.szint Trófea 
bár előtér) 

 
 

Élő zene 
(-1.szint Trófea bár 

előtér) 

  
 

Élő zene 
(-1.szint Trófea bár 

előtér) 

21:00 

 

Gájer Bálint koncert 

 

 

Hétfő Kedd  Csütörtök Péntek Szombat 
 

15:00-18:00 
 

18:00-tól 
  

15:00-18:00 
 

18:00-tól 
 

Swarovski Ásványékszer 
kiállítás 

 Swarovski Ásványékszer 
kiállítás 

 

ékszerkiállítás és és vásár  ékszerkiállítás és és vásár  

vásár (-1.szint Trófea bár előtér)  vásár (-1.szint Trófea bár 
előtér) 

 

(-1.szint Trófea bár 
előtér) 

     

      

      

 18:00-tól 

Design ékszer és 

táska kiállítás és 

vásár 
(-1.szint Trófea bár előtér) 

18:00-tól 

Design ékszer és 

táska kiállítás és 

vásár 
(-1.szint Trófea bár 

előtér) 

 18:00-tól 

Design ékszer és 

táska kiállítás és 

vásár 
(-1.szint Trófea bár 

előtér) 

18:00-tól 

Design ékszer és 

táska kiállítás és 

vásár 
(-1.szint Trófea bár 

előtér) 

A szauna felöntés ára 500 Ft/fő/alkalom*Szauna felöntésre legalább 15 perccel a kezdés előtt 
szíveskedjenek jelentkezni az úszómesteri pultnál A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 


