
 

                                                                                                     
                   

                             Heti Programajánló 

                   2020.október 5. és október 11. között             
   

                                                                                   
 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 
 

10:00 

-   

11:30 

 

 Őszi 

Kézműveskedés 
(Visi mókus 

játszóház) 

 
 Teknőc készítés 

(Visi mókus 
játszóház) 

 

 

 Rebeka 

kedvence 
(Visi mókus 

játszóház) 

 

Őszi táj készítés 
(Visi mókus 
játszóház) 

 

Terméskép 

készítés 
(Visi mókus 

játszóház) 

 

 Polip készítés 
(Visi mókus 

játszóház) 

 

Medúza készítés 
(Visi mókus 

játszóház) 

 
12:00 

- 

12:30 

 

Vízi torna 
(élménymedence) 

 

Vízi torna 
(élménymedence) 

 

Vízi torna 
(élménymedence) 

 

Vízi torna 
(élménymedence) 

 

Vízi torna 
(élménymedence) 

 

Vízi torna 
(élménymedence) 

 

Vízi torna 
(élménymedence) 

 

14:00 

- 

14:15 

 

 Finn erdő felöntés 

(finn szauna) 

 

Illatos- sós 

testradír 
(finn szauna) 

 

  

 

Olívás-sós 

ledörzsölés 
(finn szauna) 

Aromaolajos 

felöntés 
(finn szauna) 

Szőlőmagolajos 

bőrtáplálás 
(finn szauna) 

 

Légzéskönnyítő 

felöntés 
    (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) 

 
15:30 

- 

16:30 

 

 Virág készítés 
(Visi mókus 

játszóház) 

 

Twister 
(Visi mókus 

játszóház) 

 

    Temperavarázs 
(Visi mókus 

játszóház) 

 

Ügyességi játékok 
(Visi mókus 

játszóház) 

 

 Csocsó verseny 

gyerekeknek 
(-1.szint Csocsó 

asztal) 

  

Dobble 

Társasjáték 
(Visi mókus 
játszóház) 

 

 Kincskeresés 
(Visi mókus 

játszóház) 

17:00 

- 

17:15 

 

Citrom-menta 

felöntés 
(finn szauna) 

 

Joghurtos-mézes 

bőrtáplálás 
   (finn szauna) 

 

Őszi meglepetés 
 (finn szauna) 

 

Csokis-kókuszos 

bőrtáplálás 
(finn szauna) 

 

Sült alma felöntés 
(finn szauna) 

 

Finn erdő felöntés 
 (finn szauna) 

 

Gyógynövényes 

felöntés 
(finn szauna) 

 

17:30 

- 

18:00 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 Meglepetés 
(Visi mókus 

játszóház) 

 Ping Pong 

verseny 

gyerekeknek 
(-2.szint 

Tornaterem) 
 

18:00 

- 

22:00 

     

Swarovski ékszer 

kiállítás és vásár 
(-2.szint Wellness 

előtér) 

 

Ásványékszer 

kiállítás 
(-1.szint Trófea bár 

előtér) 

 

 

18:00 

- 

22:00 

 

     Design táska, 

ruha kiállítás és 

vásár 
(-1.szint Trófea bár 

előtere) 
 

 

 

19:00 

- 

19:15 

 

Őszi meglepetés 
(finn szauna) 

 

 Nyírfa olajos 

felöntés 
   (finn szauna) 

 

Narancsolajos 

felöntés 
(finn szauna) 

 

Gyógynövényes 

felöntés 
(finn szauna) 

 

Őszi meglepetés 

felöntés 
(finn szauna) 

 

Sörös felöntés 
(finn szauna) 

 

Relax felöntés 

(finn szauna) 

 

20:00 

- 

20:15 

     

Élő zene 
(Topáz bár előtér) 

 

Élő zene 
(Topáz bár előtér) 

 

 
 

 
 

 
A programváltozás jogát fenntartjuk! 

A szauna felöntés ára 500 Ft/ fő/ alkalom 

*A szauna felöntésre legalább 15 perccel a kezdés előtt szíveskedjenek jelentkezni az úszómesteri pultnál! 

 


