Mini club
v času jesenskih počitnic
Vsak dan, od 19:30 do 21:30

PETEK, 28.10.2022

Spoznavni večer z Vodomčkom
in mini kino

Poznaš Vodomčka, našo pernato otroško
maskoto, ki ga otroci obožujejo? Potem le
pridi na spoznavni večer, kjer bomo tudi
ustvarjal in plesali. Sledi uživanje v večeru
risank.

SOBOTA, 29.10.2022

Čebelarka Darja in medeni zakladi

Nocoj nas bo obiskala čebelarka Darja, ki
nam bo zaupala številne zanimivosti o
življenju čebel, njihovih pridelkih in o tem,
kako nam lahko pomagajo pri trdnem
zdravju. Počutili se bomo nadvse krepke,
saj bomo okusili različne vrste medu ter
spoznavali, iz katerih rastlin so ga čebele
pridelale in kako različni so si med sabo.
Spoznali bomo poklice v čebelji družini in
se naučili, kdo je v čebelji družini najbolj
pomemben! In ne, to ni matica!

NEDELJA, 30.10.2022

Pozor, prihaja čebelica Maja

Ste vedeli, da je Thermana čebelam
prijazno podjetje? Veliko medenih zgodb
imamo, v katerih lahko uživajo vaši starši in
tudi vi! Ta dan pa bo v večernem mini clubu
zelo »čebelje«! Znamenito melodijo o
najbolj slavni Čebelici Maji bomo
poustvarili ob glasbeni spremljavi. Naučili
se bomo tudi preproste plesne
koreografije, nato pa iz vsega skupaj
naredili pravi čebelji plesno-glasbeni žur!
Za piko na i naredimo še vsak svojo lutko
na palčki z motivom Čebelice Maje, ki jo
boste lahko obdržali za spomin.

PONEDELJEK, 31.10.2022
"Halloween party"

Pridruži se nam na plesu čarovnic v svojem
kostumu in uživaj v rajanju, ustvarjanju,
športnih ter družabnih igrah in še več …

TOREK, 01.11.2022

Čiv čiv, kvašeni Vodomček je tu!

V goste prihaja Nina s kmetije Krokarca in
s sabo prinaša cel kup kvašenih ptičkov ….
Saj ne, s sabo prinaša vso potrebno
opremo in znanje, da si kvašenega ptička
naredite sami!
P.S.: Najprej ga naredimo, nato spečemo
in na koncu pohrustamo.

SREDA, 02.11.2022

Večer z "malimi zverinicami"

Obiskale nas bodo male in malo večje
zverinice, ki niso v resnici prav nič
zverinske. So zelo prijazne, pustijo se božati
in crkljati, več o njih pa bomo izvedeli v
pogovoru z njihovo lastnico Barbaro.

ČETRTEK, 03.11.2022

Čokoladni butik pri Andreju
Diši po čokoladi … Ste že kdaj obiskali
tovarno čokolade ali o njej brali? Naš mini
club bo postal ravno to – čokoladnica v
malem. Mojster čokolade Andrej nam bo
povedal, kako se pripravi čokolada,
kakšne okuse pripravlja on in nam zaupal
skrivnosti izdelave čokoladnih pralin. Psst,
svojo pralinco boste lahko izdelali tudi vi.
Pa čokolado bomo tudi lahko poizkusili …
Nam se že cedijo sline, pa vam?

PETEK, 04.11.2022

Otroška joga z indijskim joga mojstrom
Ste že slišali za jogo? Mi jo bomo spoznali na zabaven način in oponašajoč številne
živali ... Naj se ti pridružita tudi mamica in očka! ;)

SOBOTA, 05.11.2022

Postani zeliščni detektiv
Skupaj z zeliščnim detektivom Peteršiljem in njegovo sestrično gospo Peteršiljevo bomo z
vsemi čuti, kot pravi detektivi, spoznali nekaj najpogostejših zelišč. Skozi pripovedovanje,
ples in glasbo bomo odkrivali njihove značilnosti. Reševali bomo zeliščarske uganke, risali
in se zabavali. Prepoznavali bomo sveža in posušena zelišča in iz njih pripravili okusen čaj.

Animacija na bazenu
Vsak dan, od 29.10. do 5.11.2022
14:30 - Ustvarjalne delavnice na bazenu

Pokažite svojo ustvarjalnost pri izdelavi duhcev, pajkov, buč in še veliko več …

16:00 - Vodne igre

Preizkusite svojo spretnost pri sestavljanju vodnih puzzlov, iskanju tulcev, prenašanju
vode v lončkih, vodnem pikadu …

Za malo večje - Soba virtualnih doživetij
Na voljo vsak dan od 18:00 do 19:00

Obvezne predhodne prijave na hotelski
recepciji. Storitev je plačljiva.

Dodatna ponudba
pri grajskih igralih v Zdraviliškem parku

V kavarnici Park ne spreglejte čarovniških menijev in koktajlov po receptu čarovnice Mici, za vse
pogumne starše in ostale pa bo poskrbljeno za tople in hladne napoje.

Od 11. do 15. ure

SOBOTA, 29.10.2022 in NEDELJA, 30.10.2022
otroške delavnice,
druženje s čarovnico Mici.

PONEDELJEK, 31.10.2022

poslikave obraza,
zabava in ples s čarovnico Mici.
Od 16.ure dalje HALLOWEEN PONUDBA in zabava za starše, polnoletne in dovolj
pogumne, ki se ne bojijo teme. Da si bomo čarovniški vikend še bolj zapomnili, pa še
en namig - vsi pridite v kostumih in maskah, da bo še bolj zabavno.

