
- Egész napos programjaink -
10.00-18.00  Természetes Gasztronómia
Helyben készített Bográcsétel 650,-Ft/ adag
Grill étel: Pikáns csirkemell-csíkok pitában 750,-Ft/ adag
Grill sajt Szalajka salátával 750,-Ft/adag
Kemencés étel: Cigánypecsenye kemencés
burgonygerezddel, házi csalamádéval 950,-Ft/adag
Sajátkezű faszenes pisztrángsütés szalonnával 1.500,-Ft/pisztráng 
Salátabár 500,-Ft/adag
Üditők, ásványvíz, csapolt sör, borok 150,-Ft / dl ártól 

10.00-18.00  Test The Best -  csodáld és próbáld ki a kerékpárok  
 királyait. Lehetőség nyílik a Specialized  
 felsőkategóriás kerékpárjainak próbakörön való  
 tesztelésére. 
10.00-18.00 Adrenalinnal aktív a Relax 
 Segway, Zorb, Monster Roller várja az érdeklődőket!  
 Lehetőséget biztosítunk a sportszerek felügyelettel  
 történő kipróbálására. Íjászkodás és trambulin is várja a  
 kisebbeket!
10.00 – 18.00 Helyszínbejárás szállásszolgáltatók részére,  
 tájékoztatás az együttműködés lehetőségeiről

- Meghirdetett versenyeink -
10.00-16.00 Minigolf verseny 3 kategóriában
 Férfi - női és gyermek 6-12 éves kategóriák. Folyamatos  
 nevezés, melynek díja: 500,-Ft/fő. Egyszerre 3 fő lehet  
 a pályán. Főszabály: legkevesebb ütéssel a leggyorsabban  
 teljesíteni a 9 lyukú pályát! 16.00-kor eredményhirdetés
10.00-16.00 Lépcsőfutó verseny 2 kategóriában
 Férfi – női kategóriák. Keressük a Relax Park leggyorsabb  
 lépcsőfutóját! Folyamatos, díjtalan nevezés és indulás.  
 Egyedüli versenytárs az idő! 16.00-kor eredményhirdetés

- Időszakos gyermek-, anyuka- és apuka programjaink - 
10.00-14.00 Kreatív kézművesház és arcfestés
10.00-14.00 - Kriston módszer és a sportolás (előadás és tanácsadás)
 - Lélek fitness : általános életvezetési és  
    táplálkozási tanácsadás 
 - Sorselemzés, számmisztika, jóslás (5.000,-Ft/fő)

10.30-10.50 I. Zumba Show
10.30-11.00 I. Szauna Szeparé hazánk legnagyobb  
 fatüzelésű szaunájában
11.00-11.50 Lóci Színpad – Zenés állatvilág – óriáskönyv  -  
 óriáskönyv lapozgató interaktív gyerekjáték, sok dallal,  
 közös énekléssel, gitárkísérettel
 Szoktak-e sóhajtozni a pillangók? Miért kitűnő vadász az  
 oroszlán? Hogy iszik a béka? Sok kérdésre, sok  
 érdekes választ kapnak a kis nézők. Sőt, a  
 vándormuzsikussal közösen megalapítják a "Csincsele- 
 bombola-csim-bum-bum" zenekart is.
11.00-11.40 Masszázs bemutató , ízelítő
13.00-13.40 Masszázs bemutató , ízelítő
13.00-13.20 II. Zumba Show
14.00-14.30 II. Szauna Szeparé hazánk legnagyobb  
 fatüzelésű szaunájában
15.00-15.40 Masszázs bemutató , ízelítő
16.00-16.30 Szauna Szeánsz gyermekeknek hazánk  
 legnagyobb fatüzelésű szaunájában
15.00-tól Relax Park Nyitó Kispályás focitorna meghívott  
 amatőr csapatokkal
17.00-17.40 Masszázs bemutató , ízelítő
17.00-17.40 III. Szauna Szeparé hazánk legnagyobb  
 fatüzelésű szaunájában
17.30-17.50 Erika C tánccsoport Ózd – modern tánc variációk
18.00-18.30 IV. Szauna Szeánsz hazánk legnagyobb  
 fatüzelésű szaunájában
18.00 – 21.00 Foci VB kivetités a Relax Bárban
18.00 Zárul a Relax Park kapuja

- Zenés Grillvacsora- 
18.00-21.00 Élőzenés Grill vacsora a teraszon
Jegyek a helyszínen 2.500 Ft/fő értékben vásárolhatók korlátozott számban

A programokra nem szükséges előzetes bejelentkezés, de a várható
nagy érdeklődésre való tekintettel szíves türelmüket kérjük az

előforduló várakozás miatt.
Programváltozás jogát fenn tartjuk!

Kinyílik a Szalajka Relax Park kapuja
– kiváló esemény a Családnak! 07.05 szombat, 10.00 – 18.00 között

Elérhetőségek: 3348 Szilvásvárad, Park út 25/a Szalajka Liget Hotel****superior Szomszédságában
mobil: 70/426-2491 info@szalajkaliget.hu www.szalajkarelaxpark.hu


