23.12.2017

ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗА ДЕЦА

8:00 - 20:00 ч.
Медикъл СПА център

10:00 - 12:00 ч.
Детски клуб
Пиратски костюми и маски
15:00 - 16:00 ч.
Детски клуб
Пиратско парти

/търсене на пиратско съкровище с помощта на карта, като всяко дете
получава част от съкровището/

17:00 - 18:00 ч.
Детски клуб
Прожекция на детско филмче
„Алиса в страната на чудесата“
19:00 - 20:00 ч.
Детски клуб
Детска дискотека

На разположение на гостите е топъл минерален басейн с джакузи
/работно време: 8:00 – 20:00 ч./
Фитнес /работно време: 8:00 – 20:00 ч./
Сауна – инфрачервена + класическа/работно време: 10:00 – 12:00 ч.; 17:00 – 19:30 ч./

10:00 ч.
Сутрешна гимнастика /гимнастиески салон/
12:00 ч.
Коктейлни игри /Пул бар/
16:00 - 16:30 ч.
Водна гимнастика /вътрешен басейн/
17:00 ч.
Турнир по дартс
17:00 - 21:00 ч.
Пиано – бар музика /Лоби бар/
18:00 - 19:00 ч.
Снимки за късмет с коминочистач и продажба на хороскопи
/Фоайето на хотела/

20:00 - 22:00 ч.
DJ Party - Evergreen /Ресторант “Азалия”/

24.12.2017

ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗА ДЕЦА

8:00 - 20:00 ч.
Медикъл СПА център

10: 00 - 12:30 ч.
Детски клуб
Ден на твореца – креативни часове
15:00 -17:00 ч.
Детски клуб
Креативни часове с приготвяне на Коледни сладки
17:00 - 18:00 ч.
Детски клуб
Прожекция на детско филмче „Бен 10“
19:00 - 20:00 ч.
Детски клуб
Детска дискотека

На разположение на гостите е топъл минерален басейн с джакузи
/работно време: 8:00 – 20:00 ч./
Фитнес /работно време: 8:00 – 20:00 ч./
Сауна – инфрачервена + класическа/работно време: 10:00 – 12:00 ч.; 17:00 – 19:30 ч./

10:00 - 10:30 ч.
Сутрешна гимнастика /гимнастически салон/
11:00 - 11:30 ч.
Водна гимнастика /вътрешен басейн/
12:00 ч.
Коктейлни игри /Пул бар/
15:00 - 16:30 ч.
Пешеходен тур до манастира „Св. Св. Константин и Елена“
17:00 - 17:30 ч.
Турнир по тенис на маса
17:00 - 21:00 ч.
Пиано – бар музика /Лоби бар/
18:00 - 19:00 ч.
Снимки за късмет с коминочистач и продажба на хороскопи
/Фоайето на хотела/

25.12.2017

ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗА ДЕЦА

8:00 - 20:00 ч.
Медикъл СПА център

10:00 - 12:30 ч.
Детски клуб
Коледен карнавал
14:00 ч.
Дядо Коледа раздава подаръци, снимки /ресторант/
15:00 -16:00 ч.
Детски клуб
Игри със състезателен характер
16:00 – 17:00 ч.
Детски клуб
Прожекция на детско филмче
„Костенурките нинджа“
19:00 – 20:00 ч.
Детски клуб
Детска дискотека

На разположение на гостите е топъл минерален басейн с джакузи
/работно време: 8:00 – 20:00 ч./
Фитнес /работно време: 8:00 – 20:00 ч./
Сауна – инфрачервена + класическа/работно време: 10:00 – 12:00 ч.; 17:00 – 19:30 ч./

9:00 ч.
Пешеходен тур до манастира „Св. Св. Константин
и Елена“ за Тържествена Коледна литургия
10:00 - 10:30 ч.
Сутрешна гимнастика /гимнастически салон/
11:00 - 11:30 ч.
Водна гимнастика /вътрешен басейн/
12:30 ч.
Тържествен коледен обяд /ресторант Азалия/

/облечени с народни носии аниматори посрещат гостите с питка и парена сол/

•
•

13:00 ч. - Коледна фолклорна програма с коледари
14:00 ч. Дядо Коледа раздава подаръци на децата.
Снимки с Дядо Коледа и Снежанка.

16:00 - 16:30 ч.
Турнир по дартс
17:00 - 17:30 ч.
Турнир по тенис на маса
17:00 - 21:00 ч.
Пиано – бар музика /Лоби бар/
20:00 - 22:00 ч.
Теглене на Коледна томбола
Коледно DJ /Ресторант “Азалия”/

26.12.2017

ЗА ВЪЗРАСТНИ

ЗА ДЕЦА

8:00 - 20:00 ч.
Медикъл СПА център

10:00- 12:30 ч.
Детски клуб
Спортен ден – игри със състезателен характер
15:00 -16:00 ч.
Детски клуб
Пиратско парти
16:00 – 17:00 ч.
Детски клуб
Прожекция на детско филмче
„Замръзналото кралство“
17:00 – 18:00 ч.
Детски клуб
Изработка на подаръчни кутийки
19:00 – 20:00 ч.
Детски клуб
Детска дискотека

На разположение на гостите е топъл минерален басейн с джакузи
/работно време: 8:00 – 20:00 ч./
Фитнес /работно време: 8:00 – 20:00 ч./
Сауна – инфрачервена + класическа/работно време: 10:00 – 12:00 ч.; 17:00 – 19:30 ч./

10:00 - 10:30 ч.
Сутрешна гимнастика /гимнастически салон/
11:00 - 11:30 ч.
Водна гимнастика /вътрешен басейн/
12:00 ч.
Коктейлни игри /Пул бар/
15:00 - 15:30 ч.
Турнир по дартс
16:00 - 16:30 ч.
Турнир по тенис на маса
17:00 - 21:00 ч.
Пиано – бар музика /Лоби бар/
20:00 - 22:00 ч.
DJ Party - Evergreen /Ресторант “Азалия”/

Забележки:

Годишни хороскопи /1 лв./ и билети за Коледна томбола /5 лв./ ще се предлагат и продават на гостите по
време на заниманията с аниматорите, както и на рецепцията на хотела и СПА центъра:

КОЛЕДНА ТОМБОЛА С НАГРАДИ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Двудневен уикенд за двама - 1 бр.
Еднодневен пакет за двама – 3 бр.
Частичен арома масаж – 3 бр.
Арома перлена вана – 3 бр.
Вана „Българска роза“ – 3 бр.
Процедура в СПА център “Азалия” (пресор) - 3 бр.
Шампанско – 3 бр.
Торта „Азалия“ – 1 бр.

