
2017.12.23.SZOMBAT
2017.12.24.VASÁRNAP          

SZENTESTE

2017.12.25.HÉTFŐ                    

Karácsony 1. napja

2017. 12.26.KEDD 

Karácsony 2. napja
2017.12.27.SZERDA 2017.12.28.CSÜTÖRTÖK 2017.12.29.PÉNTEK További információk További információk

10.00-11.30                                     

LIPICAI KOCSIKÁZÁS                               

15 perces ízelitő/menet.                      

Útvonal : szálloda körül,                          

a faluban                                                                                                                                                   

Bejelentkezés a recepción, 

korlátozott számban!                                     

RELAX PARKUNK aktiv szórakozást 

kedvelőknek: MINDEN  NAP 

napfelkeltétől sötétedésig 

minigolf-tenisz-foci-tollaslabda 

Időpontkérés a szálloda 

recepcióján                                              

10.00-11.30                                     

LIPICAI KOCSIKÁZÁS                               

15 perces ízelitő/menet.                      

Útvonal : szálloda körül,                

a faluban                                                                                                                                                   

Bejelentkezés a recepción, 

korlátozott számban!                                     

     15.00-16.00             
SÜTI KÓSTOLÓ                        

az étteremben                                                                                                           

Jegyeket a recepción kapták 

érkezéskor. 

PANORÁMA KÜLSŐ SZAUNA 

a Relax Parkban,                                            

minden nap                                                                   

12.00-19.00 óráig  várja a 

szaunázás szerelmeseit                                      

 17.00-19.30                          
Karácsonyi Kézművesház 

Mariannal, egerszalóki 

kézműves mesterrel                                     

nem csak gyerekeknek                                                                      

ÜNNEPI VACSORA                                                                             

17.00-20.00                                     
a félpanzió keretében  .                                              

 16.00-16.30                          
SAMY BŰVÉSZSHOW  

Várjuk a varázslathoz 

gyermekeket, felnőtteket 

egyaránt .                                        

Helyszín: a recepció előtti 

konferenciaterem                                                                      

MASSZÁZSRA , testkezelésre, 

manuálterápiás kezelésre 

időben kérjen időpontot a 

recepción  ( TÉRÍTÉSES) 

21.00-tól                             
„Betlehem Éjszakai Bekészítés” 

várja Vendégeinket  a  hallból 

megközelíthetően, a 

Konferencia teremben.     

Kínálatból:  beigli, édes és sós 

aprósütemény, forralt bor, tea,

  ZENÉS VACSORA          

18.00-21.00                                     

a félpanzió 

keretében  .                                   
Agria Band szolgáltatja  a 

hangulatot             

 17.00-19.30                          

Szilveszteri Kreatív 

Kézművesház Mariannal, 

egerszalóki kézműves 

mesterrel                                     

nem csak gyerekeknek.                                                                     

HALPEDIKŰR                                                                                                                                                                      
Próbálja  ki újdonságunkat                                     

a doktorhalak által végzett spa 

terápiát, mely természetes 

formája a láb kényeztetésének.                                            

Időpont egyeztetés a recepción.                                  

Térítés ellenében:                                    

2.500,-Ft/fő/20 perc

WELLNESS RÉSZÜNK  minden 

nap 08.00-20.00-ig várja a 

csobbanni vágyókat                                                           

kivéve 12.24-én                       

SZENTESTE 21.00-ig 

    20.00 órától                        

Éjszakai csillagos túra                        

kb. 1,5 órás  kb.  3 km-es 

erdei túra, forralt borral, 

teával várjuk vissza a 

megfáradt túrázókat 

Éttermünk 21.00-ig tart nyitva

Wellness részünk 8-21 óráig 

várja Vendégeinket.

Masszőrünk 9.00-14.00-ig várja a 

relaxálni vágyókat!

RELAX PARKBAN: minigolfozhat, 

focizhat, teniszezhet, fürödhet a 

panoráma jakuzziban                                                        

12.00-19.00-ig.                                                                                                 

EZEN A NAPON SZOBASZERVÍZ 

SZOLGÁLTATÁST NEM BIZTOSÍT 

SZÁLLODÁNK!

20.00 -tól           

TŰZ-SHOW a 

szálloda 

bejárata előtti 

teraszon

    20.00 órától                        

Éjszakai csillagos túra                                                                            

kb. 1,5 órás  kb.  3 km-es 

erdei túra, forralt borral, 

teával várjuk vissza a 

megfáradt túrázókat 

  ZENÉS VACSORA          

18.00-21.00                                     

a félpanzió keretében  .                                   
Agria Band szolgáltatja  a 

hangulatot             

A KISVONAT ÜNNEPI 

MENETRENDJÉRŐL és 

a MÚZEUMOK               

nyitva tartásáról 

ÉRDEKLŐDJÖN A 

RECEPCIÓN

Italfogyasztás a vacsorához
(üditő, ásványvíz, csapolt sör, bor 

–ajánlat alapján) max. 1 óra 

10.00-11.30                                     

LIPICAI KOCSIKÁZÁS                               

15 perces ízelitő/menet.                      

Útvonal : szálloda körül,                                                                                                     

a faluban                                                                                                                                                   

Bejelentkezés a recepción, 

korlátozott számban!                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

10.00 órától                                              
Regős József (Mókus Bácsi)  

túravezetővel az élen, –                            

Kalapat Kilátó túra,                                                                                  
(előzetes bejelentkezés szükséges, 

a Kilátó megtekintése is 

térítésmentes a programon 

résztvevőknek.                                                                

Indulás a szálloda bejáratától.                                             

A túra kb 2,5 órás sétamenetben

     15.00-16.00                                                                                  
KEMENCÉS KÓSTOLÓ                          

( kenyérlángos, sülttök, 

forraltbor-tea)                                
az étteremben                                                                                                           

Jegyeket a recepción kapták 

érkezéskor. 

                                          

17.00-18.00                          

Pikáns-huncut 

őstörténet .                           
Előadó Regős József 

őstörténész .                  

Helyszín: érdeklődjön a 

recepción.                                              

A programra 

bejelentkezés szükséges a 

kezdés előtt min. 2 órával 

!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

10.00 órától                                              
Regős József (Mókus Bácsi)  

túravezetővel az élen, –                            

Kalapat Kilátó túra,                                                                                  
ahol megismerkedhetnek 

útközben a táj jellegzetes 

növényeivel, érdekes 

történetekkel.  (előzetes 

bejelentkezés szükséges, a 

Kilátó megtekintése is 

térítésmentes a programon 

résztvevőknek. Indulás a 

szálloda bejáratától.                                             

A túra kb 2,5 órás 

sétamenetben

 17.00-18.00                          

ŐS-KÉZMŰVESHÁZ 
Mókus Bácsi vezetésével                                     

nem csak gyerekeknek                    

( Pattintott kőbalta 

készítés)   a PROGRAM 

ELŐTT MIN. 2 ÓRÁVAL 

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS 

SZÜKSÉGES !!                                                                    

PANORÁMA KÜLSŐ JAKUZZI                                                                

a Relax Parkban,                                                            

minden nap                                                  

(kivéve extrém időjárás esetén)                                                                     

12.00-19.00 óráig  várja az 

ellazulásra vágyókat                                                                                                                     

Boldog és szeretetteljes               

Szalajka Ünnepeket kivánunk!

A sétára és a túrára gyülekező a szálloda recepciónál. Gyermek és sportfoglalkozásokra, valamint a szauna programokra kérjük, előzetesen jelentkezzenek be a SPA recepción.Gyermek és sportfoglalkozásokra, túrákra kérjük, előzetesen - legalább kettő órával a kezdés időpontja előtt  ( szabad helyek minden esetben korlátozott számban !) - jelentkezzenek be a SZÁLLODA recepcióján.
A meghirdetett programok TÉRÍTÉSMENTESEK , kivéve  masszázsok , halpedikűr.  PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!  A KÉPEK CSAK ILLUSZTRÁCIÓK !!!


