BITI DOBRO
VIKEND VRHUNSKIH OBČUTIJ
PREKMURJA S PREKMURCEM
ALJOŠO BAGOLO V HOTELU
LIVADA PRESTIGE

PETEK, 13. 5. 2022
Í Prihod in nastanitev v sobah od 14. ure dalje.

Í Pijača dobrodošlice v Aperitiv baru Livada.

Í Prosti čas za sprostitev na hotelskem termalnem
kopališču ali na wellness razvajanju v Centru dobrega
počutja Thermalium, kjer smo za vas pripravili poseben
20 % popust za masažo Thermalium!
Í Pred večerjo priporočamo sprehod po bosonogi poti,
ki jo najdete v Prekmurski vasi Ajda.

Í Med 18. in 21. uro večerja z bogatim samopostrežnim
bifejem in z edinstveno lokalno obarvano kulinariko v
restavraciji Livada.

SOBOTA, 14. 5. 2022
Í Bogat samopostrežni zajtrk v restavraciji Hotela
Livada Prestige
med 7. in 11. uro.

Í Med 8.45 in 9.15 vaje za sprostitev v počivalnici
Medico-wellness centra Thermalium, kjer vam
bodo novo moč in energijo dale tudi več milijonov
let stare kamnine – septarije. Vaje vodijo naši
strokovni terapevti.
Í Med 10.00 in 11.30 predavanje Aljoše Bagole
»Kako biti dobro« v sejni sobi Livada.

Í Med 11.30 in 12.30 prekmursko obarvan odmor za
izvirno prekmursko okrepčilo »Friška gujžina« pri
Aperitiv baru Livada.

NEDELJA, 15. 5. 2022
Í Bogat samopostrežni zajtrk v restavraciji Hotela
Livada Prestige
med 7. in 11. uro.
Í Odjava iz sobe do 11. ure.

Í Izkoristite možnost kopanja na hotelskem
kopališču tudi po odjavi iz sobe.

Í Med 12.30 in 14.00 praktična delavnica z Aljošo Bagolo,
na kateri boste na primerih preizkusili osvojeno znanje iz
predavanja.

Í Ob 15. uri voden sprehod do čokoladnice Passero, ogled in
kratka predstavitev.

Í Prosto popoldne je idealno za razvajanje v termalni vodi
na hotelskem kopališču ali v Termalnem parku Terme 3000.
Lahko obiščete tudi wellness center in si privoščite wellness
tretma s prekmursko noto.

Í Med 18. in 21. uro večerja z bogatim samopostrežnim bifejem
in z edinstveno lokalno obarvano kulinariko v restavraciji
Livada.
Í NOČNO KOPANJE! Uživate na bazenih hotelskega termalnega
kopališča, ki so danes izjemoma odprti vse do polnoči!

