ZaháJEní turIstICké
sEZóny V atC mErkur
PasohLáVky 5.5.2012

www.kemp-merkur.cz

Program na náměstíčku moderuje ondřej „Blažmen“ Blaho
9:00–16:00 čištění dna velké Laguny
V rámci projektu EKOPOTÁPĚČ 2012, za účasti českých a slovenských potápěčů
12:00–19:00

CanoCar, Váš prodejce suZukI – prezentace vozů

slavnostní zahájení, mažoretky z Pohořelic, Funny angels
15:00–16:00 Parkour/Freerun vystoupení, urban Chasers
13:00–14:00

14:00–24:00

DoPas, kristovy léta, tři Lotři,

aBBa stars, ŠkWor,
no namE, roman a Jarda band
Program na PLážI u VELké Laguny
13:00–18:00 klub historického šermu Baštýři
Rytířské ležení, ukázky zbraní, střelnice – střelba z luku, hod vrhací sekerou, šermířská
vystoupení: Hrdinové z donucení, O srdce diváka, šaškování se psem, středověká dílna, ohňová
show, ohňostroj
14:00–18:00 Velká rodinná show Fešáka Pína
Bonbóňoviny, Klauniáda, Klaun a modelace balónků, Fešák Píno, Kocour v botách – soutěže,
dárky, ohnivé efekty. Dílničky pro všechny dětičky – o.s. KICHOT

V PrůBěhu VEčEra BuDE sLosoVání o CEny:

DoProVoDný Program:

• kurz řidičského průkazu typu B
• okružní let cessnou 172 pro 3 osoby
• víkendové zapůjčení vozu Suzuki Swift nebo Suzuki SX4
• kurz windsurfingu nebo kiteboardingu pro 2 osoby
• víkendový pobyt v ATC Merkur
• volný vstup do termálního bazénu (Hotel Termal Mušov)
• kosmetika Oriflame
• plavby na šlapadlech a člunech s elektrickým motorem
• plavba lodí
• volný vstup do termálního bazénu (RZ Turist unimo)

• Dílničky pro všechny dětičky – o.s. KICHOT
• dílna se středověkou kuchyní
• skákací hrad
• atrakce pro děti
• malování na tělo
• dětské čtyřkolky
• surf rodeo
• archeologická výstava
• minigolf, tenisové kurty
• stánky s občerstvením, restaurace, prodej
suvenýrů a dárkového zboží
• tetování air brush
• ochutnávka vín

na ZáVěr VEčEra JE PřIPraVEna
ohňoVá shoW a ohňostroJ!

VstuPné Do kEmPu:

děti do 5 let zdarma, děti od 5–13 let 50,- kč, osoby od 13 let 100 kč

Sponzoři:

Časový harmonogram je pouze orientační, změna programu vyhrazena. Program se koná za každého počasí!

Ubytování a bazén
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PŮJČOVNA ČLUNŮ
S EL. MOTOREM
A ŠLAPADEL

Mustela, spol.s.r.o.
(Brod nad Dyjí)

www.canocar.cz
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