Léto řemesel · 2017
S bohatým programem, který budou během celého léta naši nadšení animátoři organizovat,
nabízejí naše letní tematické týdny mnoho zajímavých a vzrušujících zážitků pro rodiny s dětmi.
Základními pilíři léta budou sportovní hry a hry zaměřené na šikovnost, aktivity zaměřené na
rozvoj kreativní zručnosti a motoriky, navíc slavnostně uvedeme do chodu i nejnovější hrací
konzole v našem společenském sále. Rušné dny budou uzavírat hudebně-taneční zábavy a mini
DISCO! Během tematických týdnů se budeme tentokrát věnovat různým řemeslům a zaměstnáním ve formě zajímavých ukázek, hravých a interaktivních přednášek:

26. týden | 26. června – 1. července

T den ženskosti
– pro děvčata a ženy

27. týden | 3-8. července

Škola vaření I.

Bohatý program přizpůsobíme tématu ženskosti. Na zájemkyně čekáme s cvičením na posílení intimních oblastí, s hodinami formování postavy, a také s cvičením zaměřeným na
záda a na posílení pánve, a s jógou.

Umělkyně Anna Peller zve na čtyři dny do své kuchyně
děti na společné veselé vaření a v sobotu na svém koncertě
určitě roztancuje celé obecenstvo.
Hévíz zve své hosty na folklórní festival „Chutě, tance,
dobří sousedé” (Ízek, táncok, jó szomszédok).

29. týden | 17-22. července

28. týden | 10-15. července

T den lidov ch řemesel I.

Budu požárníkem a vojákem
– t den povolání v uniformě
Naši hosté se mohou prostřednictvím ukázek a hravých cvičení seznámit s historií, vybavením a přesnými úlohami hasičů, policistů a maďarských husarů. Program bude probíhat v prostorech hotelu i venku.

Děti se mohou seznámit s jednotlivými oblastmi lidových řemesel
založených na maďarských tradicích, a to pod vedením Ágnes Bögi.
V tvořivých dílnách si mohou osvojit základy pletení z plsti, pečení
medovníků, zpracování kůže, pletení z lýka a výroby šperků. Dále si
mohou společně vyrobit loutky a hadrové panenky.
V tomto termínu nabízí Hévíz jako zajímavost od 22-23. července
odpustové slavnosti v Egregyi a dni Flávia (Flavius napok).

31. týden | 31. července – 5. srpna

30. týden | 24-29. července

Škola vaření II & T den
make-upu a uměleckého maskérství
Tentokrát se o své oblíbené recepty podělí Erika Náray, která
bude mít i koncert. Další zajímavostí týdne budou přednášky a tvůrčí
díly o make-upu a dějinách maskérství, které připraví umělecká maskérka Ildikó Takács.

T den lidov ch řemesel II.
Ágnes Bögi si připraví zábavné aktivity s ručními pracemi
plné kreativity, prostřednictvím kterých se můžete seznámit
s řemesly maďarského užitného umění.
Hévíz láka zájemce „Festivalem Nostalgie“ (Nosztalgia
Fesztivál).

33. týden | 14-19. srpna

32. týden | 7-12. srpna

T den Medical Wellness
Fyzioterapeutka Erika Gönye, která je zároveň masérkou
našeho hotelu pro sport a zdraví, připraví pro děti hravé
programy, které je naučí si uvědomit vlastní tělo, zdravě
jíst, představí jim relaxační techniky a cvičení, které se
dají zapojit do běžného dne. Kromě toho se děti mohou
seznámit s profesí lékařů a zubařů.
I pro dospělé připravujeme mnoho zábavných programů
a ukázek, např. ochutnávky medu, vína a sýrů.

T den udržování zdraví
– Porci Berci a jeho dobrodružství
V návaznosti na předcházející týden nabízíme hravou formou praktické metody a cvičení, které si každý lehce osvojí, vždyť základy zdravého života je
důležité položit již v raném věku!

34. týden | 22-26. srpna

Škola vaření III.

Léto zakončíme chutnými a zdravými recepty, které připraví Andrea
Organizace programu je závislá na počasí,
Szulák na společném vaření a úžasným koncertem, zatímco se bude
změna programu je vyhrazena!
Hévíz loučit s prázdninami na Slavnostech vína (Borünnep).
Programy animátorů probíhají ve více jazycích:
v maďarštině, němčině, angličtině, ruštině, češtině, holandštině…
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