57. SD Salsa7vége, Program Tervezet
Helyszín: Hotel Pelion ****, Tapolca (8300 Tapolca, Köztársaság tér 10) (Google térképért klikk ide )
Időpont: 2017.06.17-18. (Szombat 13.00 órától Vasárnap du. 18.00-ig!)
Elhelyezés 2 ágyas szobákban (3.fő részére teljes értékű pótággyal pótágyazható. Az étkezések, a szállás és a tánc díja benne foglaltatik
az árban, egyénileg az útiköltség, bizonyos wellness-szolgáltatások (pl.: masszázs, stb.) és az italfogyasztás fizetendő!
Érkezés: Egyénileg Szállás elfoglalása, check in: 13.00-től. Az adminisztráció és a szobák átadhatósága érdekében nyomatékosan
kérnénk mindenkit az érkezés és visszaindulás időpontjának betartására!
Program:
Péntek (06.16):
Aki pénteken érkezik annak:
14.00-tól szobaelfoglalás
Nem lesz külön regisztráció, a szálloda recepcióján veheted át a szobádat! A szoba a neveden van, így érkezéskor azt mondd be
kérlek a recepción! A rendezvényünkre a karszalagot is ott kapod meg!
18.00-21.00 Svédasztalos vacsora
Szombat (06.17):
(07.00-10.00 reggeli azoknak, akik pénteken érkeztek)

Érkezés és szobaelfoglalás déli 13.00 órától.
chek in: bejelentkezés és szoba elfoglalás. Nem lesz külön regisztráció, a szálloda recepcióján veheted át a
szobádat! A szoba a neveden van, így érkezéskor azt mondd be kérlek a recepción! A rendezvényünkre a
karszalagot is ott kapod meg!
13.00-17.00-ig 4 szendvics és egy alma az étkezés, melyet órák közötti 15 perces nagyszünetben is elfogyaszthatsz
14.00-19.15-ig TÁNCOKTATÁS 3 teremben , borítása szőnyegpadló, kérjük ennek megfelelően többféle talpú cipőt
hozni, hogy ne tapadjon, vagy ne süppedjen túlzottan. Lányoknak sportcipőt javaslunk magas sarkú helyett, zokniban
is kiválóan lehet táncolni! Órarend mellékelve!
17.00-19.00-ig Jó idő esetén SALSA party a kinti medencénél!
18.00-21.00-ig vacsora (svédasztalos) a szálloda éttermében, a Salsa diabólica részére fenntartott részen
22.00-03.00-ig Salsa Party – az étteremben – padlózata kő, de gumitalpú cipőben meglehetősen tapad érdemes erre is készülni
lábbelivel! Sok sok közös táncolással (animációval). DJ Tbee és DJ Otra és DJ Dee pörgetik a korongokat!
Wellness részleg szombaton éjfélig van nyitva!
13.00-től

Vasárnap (06.18):
07.30-11.00-ig Reggeli
10.30-14.00-ig TÁNCOKTATÁS (9.00-10.00 zumba)
13.00-15.00-ig Ebéd (gulyásleves, 3db palacsinta)
15.00-17.00-ig Szabadprogram! Jó idő esetén SALSA party a kinti medencénél!
-18.00-ig Szoba elhagyás, italszámla rendezése! Hazaindulás! (vasárnap legkésőbb 18.00 kor!)
Családosoknak: A Pinocchio Klubban minden nap szakképzett óvónők felügyelete mellett ingyenes gyermekmegőrzés és
gyerekprogramok várják a gyerekeket 3 éves kortól. Wellness részlegünk bővítése eredményeként a gyermekmedence 34 fokos vízzel
várja a pancsolni vágyókat.
Jó, ha tudod: a szobához adnak törülközőt (fehéret a szobai használathoz és zöldet a wellnesshez), köntöst, de fürdőruhát és papucsot is
Neked kell hoznod!
A szállodába idegen áru behozatala szigorúan tilos!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Szálloda szolgáltatásai:
Hitelkártyák elfogadása
Széchenyi Pihenőkártya elfogadása
Ajándékbolt
Szobai vezetékes Internet
Ingyenes hordárszolgálat
Ingyenes óvoda (saját gyermekmedencével),
gyermekfelügyelet és animáció
A szálloda teljes területe akadálymentes!
Gasztronómia
Gazdag büféreggeli biosarokkal (bio ételek)
Félpanziós ellátás büfé rendszerben
300 fős étterem, 4-500 fős rendezvényterem akár gálavacsorához
Szobaszerviz 24 órában
Lobby-bar egzotikus hangulattal és italokkal

Gyermekételek
Wellness, Sport és Fitness szolgáltatások
Élményfürdő
Termál medence
Jacuzzi
Úszómedence
Gőzkabin
Gyermek medence
Különféle masszázs
Szauna, infraszauna, bioszauna, merülő
medence
2 squash pálya
2 nyitott teniszpálya
Tollaslabda
Strandröplabda pálya
Kondicionáló terem

Mini Golf
Kozmetikai szalon
Szolárium
Terápia
Pulmonológia
Barlangkúra (közvetlen összeköttetés a
gyógybarlanggal)
Reumatológia
Saját termálvízkút
Szállodánk óvodájában játékkal, sportolással és
egyéb érdekes elfoglaltsággal kényeztetjük kis
vendégeinket.
Ingyenes parkol

