
 

 

 Heti Programajánló  
2020.október 19. és október 25. között 

                                                                                                                                                                                    

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 
 

10:00 

- 

11:30 

 

Gipsz festés 
 (Visi mókus 
játszóház) 

 Őszi levél 

készítés 
(Visi mókus 
játszóház) 

Dobble 

társasjáték  

(Visi mókus 
játszóház) 

Twister 
(Visi mókus 
játszóház) 

 Kígyó készítés 
(Visi mókus 
játszóház) 

 

Mini Bowling 
(Visi mókus 
játszóház) 

 

 

Meglepetés 
(Visi mókus 
játszóház) 

 

 
11:00 

- 

11:15 

 

     
Gyümölcsös 

felöntés 
(finn szauna) 

Citrusos 
felöntés 

(finn szauna) 

 
12:00 

- 

12:20 

 

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 

 

 Sós-Olivás 
ledörzsölés 

 (finn szauna)  

Kávés-Cukros  
ledörzsölés 

 (finn szauna) 

 Tengeri sós 
ledörzsölés 

 (finn szauna) 

Nyírfa felöntés 
 (finn szauna) 

Vitaminbomba 
(finn szauna) 

Gyógynövényes 
felöntés 

(finn szauna) 

  Méz-Menta 
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) 

15:00 

- 

18:00 

     

Ingyenes Bodri 
borkóstoló és vásár 
(-2.szint Wellness 

előtér) 

 

15:30 

- 

16:30 

Gipsz készítés 
(Visi mókus 
játszóház) 

 Őszi Szókereső 
(Visi mókus 
játszóház) 

 Kincskeresés 
(Visi mókus 
játszóház) 

Sárkány készítés 
(Visi mókus 
játszóház) 

Csillámtetoválás 
(Visi mókus 
játszóház) 

 

 Rókafej készítés 
(Visi mókus 
játszóház) 

 

 

Origami 

tök készítés 
(Visi mókus 
játszóház) 

 

17:00 

- 

17:15 

Stresszoldó 
felöntés 

(finn szauna) 

  
Őszi meglepetés 

felöntés 
(finn szauna) 

 Sörös felöntés 
(finn szauna) 

 Tengeri sós 
felöntés 

 (finn szauna) 

 Kókusz-Joghurt 
bőrtáplálás  
(gőzkabin) 

 Szőlőmagolajos 
bőrtáplálás  
(finn szauna) 

Sörös felöntés 
(finn szauna) 

17:00 

- 

18:00 

     

Cukrászkodás 

őszi hangulatban  
(Visi mókus 
játszóház) 

 

Csocsó 

gyerekeknek  

(-1.szint Csocsó 

asztal) 

 

19:00 

- 

19:15 

 

 Légzéskönnyítő 
felöntés  

(finn szauna) 

 Pálinkás felöntés 
 (finn szauna) 

 Jeges-Menta 
felöntés 

 (finn szauna) 

Pálinkás felöntés 
(finn szauna) 

 Jeges-Menta 
felöntés 

 (finn szauna) 

 Relax 
felöntés  

(finn szauna) 

 

Citrom-Eukaliptusz 
felöntés 

(finn szauna) 

19:00 

- 

20:30 

    

20:00-20:30 

Mini disco 
(-1.szint Konferencia 

folyosó) 

19:30-21:00 

Kismesterek 

foglalkozások  
(0.szint Onix terem) 

 

19:00-20:30 
Mozi est 

gyerekeknek  
(-1.szint Achat, 
Smaragd, Opal 

terem) 

 

19:00 

- 

23:00 

 

    Élő zene  
(-1.szint Trófea bár) 

Élő zene 
(-1.szint Trófea bár) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 

Péntek Szombat 

15:00-18:00 

Swarovski 

ékszerkiállítás és 

vásár 
(-2.szint Wellness előtér) 

 

18:00-22:00 

Ásványékszer kiállítás 

és vásár 
(-1.szint Trófea bár előtér) 

 18:00-tól 

Design ékszer és 

táska kiállítás és 

vásár 
(-1.szint Trófea bár előtér) 


