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ANIMÁCIÓS
PROGRAMOK

2017.06.19-07.09-ig 
( a képek csak illusztrációk !)

RELAX PARKUNK aktiv szórakozást
kedvelőknek: MINDEN  NAP 10.00-

20.00-ig  minigolf-tenisz-foci-
tollaslabda Időpontkérés a

szálloda recepcióján

10.00-11.30          
LIPICAI KOCSIKÁZÁS  

15 perces ízelitő/menet.
Bejelentkezés a recepción,

korlátozott számban!
6 fős kocsi indul!

  10.00-11.30  "NYIHAHA"
lovastanya legszebb

lovait hozza el hozzánk !

10.00 órától    
Regős József (Mókus Bácsi)

túravezetővel az élen, egy nem
mindennapi túrára invitáljuk
Vendégeinket!  Milleniumi –

Kalapat Kilátó túra,
ahol megismerkedhetnek
útközben a táj jellegzetes

növényeivel, érdekes
történetekkel. A cél elérésénél
felbecsülhetetlen látvány tárul

Önök elé Bükk
hegységünk csodálatos buckáit
látván. (előzetes bejelentkezés

szükséges, a Kilátó megtekintése
is térítésmentes a programon

résztvevőknek) Indulás a szálloda
bejáratától. A túra kb 2,5 órás

sétamenetben

PANORÁMA KÜLSŐ JAKUZZI       a
Relax Parkban,  minden nap
( kivéve eső, vihar esetén)
12.00-19.00 óráig  várja az
ellazulásra vágyókat kivéve

hétfőn és pénteken
mikor is 20.00-ig

    Gyermekfelügyelet
3-10 éves korig
16.00-19.00-ig a

MÓKUS
Gyermekjátszóban

  15.00-16.00
HIDEG

NYALAKODÁS
az étteremben .

Jegyeket érkezéskor kapják
a recepción

 
PANORÁMA KÜLSŐ SZAUNA a

Relax Parkban,  minden nap
17.00-19.00 óráig  várja a szauna

szerelmeseit kivéve hétfőt és
pénteket amikor is

17.00-20.00-ig

    Gyermekfelügyelet
3-10 éves korig

16.00-19.00-ig a MÓKUS
Gyermekjátszóban

MASSZÁZSRA ,
testkezelésre,

manuálterápiás kezelésre
időben kérjen időpontot a

recepción !

A mai napon
10.00-16.00-ig  az ARCHEOPARK
látogatása vendégeink részére

térítésmentes .
Jegyet  a recepción tudnak

igényelni

WELLNESS RÉSZÜNK
hétfő és péntek

kivételével
08.00-20.00-ig

várja Vendégeinket !

     A mai napon
10.00-16.00-ig  az

ARCHEOPARK
látogatása vendégeink
részére térítésmentes .

Jegyet  a recepción
tudnak igényelni

  15.00-16.00
SÜTIS

KÍNÁLÁS
az étteremben .

Jegyeket érkezéskor kapják a
recepción

HALPEDIKŰR
Próbálja  ki újdonságunkat  -

egy pohár rozéfröccs
kíséretében -

a doktorhalak által végzett
spa terápiát, mely

természetes formája a láb
kényeztetésének.

Időpont egyeztetés a
recepción.

Térítés ellenében:
2.500,-Ft/fő/20 perc

 17.00-19.30    
Kreatív Kézművesház

Mariannal, egerszalóki
kézműves mesterrel

nem csak gyerekeknek

WELLNESS RÉSZÜNK

minden hétfőn:

13.00-21.00-ig tart
nyitva

  GRILL VACSORA 18.00-
21.00 a félpanzió

keretében

  Éjszakai lámpás túra
kb 2 órás kb 3 km-es

erdei túra 21.00-tól,
frissitővel várjuk vissza
a megfáradt túrázókat

 ZENÉS VACSORA
18.00-21.00

a félpanzió keretében

WELLNESS RÉSZÜNK ,

minden pénteken:

8.00-21.00-ig
várja a csobbani vágyókat

  Éjszakai lámpás túra
kb 2 órás kb 3 km-es erdei

túra 21.00-tól, frissitővel
várjuk vissza a megfáradt

túrázókat

Nagy-Barta Zsuzsa
kozmetikus

Bejelentkezés:
06 20 492 4933 …hogy a bőre

se maradjon ki a
kényeztetésből

( térítés ellenében)

A túrák min. 10 fő esetén indulnak, igy kérjük, min. 2 órával a kezdés időpontja előtt jelentkezzenek be a SZÁLLODA recepcióján. Amennyiben mégsem kíván a programon részt venni, kérjük időben mondja le,
hogy másnak fel tudjuk a helyet kínálni PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Kellemesen aktiv Szalajka Nyaralást kivánunk!


