Zahájení turistické
sezóny v ATC Merkur
Pasohlávky 7.5.2011

www.pasohlavky.cz

Program na náměstíčku moderuje Ondřej „Blažmen“ Blaho
Slavnostní zahájení, Mažoretky z Pohořelic, Jarabáček, Crazy girls, Shake-UP,
Novoveská štístka, Funny Angels, Fire Women
14:00–24.00 skupina Kamelot, Fire Women, Wild Eggs, Svatý Pluk, Amélie z Pavučiny,
12:00–14:00

MADONNA revival, Xindl X,
Tomáš Klus, skupina Desmod, Roman a Jarda band
12:00–18:00 Skupina historického šermu Marcomania

– ukázky výzbroje a výcviku římských legionářů

Program na pláži u Velké Laguny
Šermířská skupina Exulis – komponovaná představení se šermem a tancem,
katovská dílna, šermířský trenažér, házení věnečků na kopí, ohňová show
12:00–22:00
14:00–18:30

Velký zábavný program pro děti

Balónková dílna, spousta kouzel, modelování z balónků, veselé soutěže, odměny, obří
stavebnice
V průběhu odpoledne autogramiáda a fotografování s Mužem roku 2010 Janem Hájkem
V průběhu večera bude slosování o ceny:

Doprovodný program:
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LET BALÓNEM
kurz windsurfingu nebo kiteboardingu pro 2 osoby
víkendový pobyt v ATC Merkur
volný vstup do termálního bazénu pro 10 osob (Hotel Termal Mušov)
kosmetika Oriflame
plavby na šlapadlech a člunech s elektrickým motorem
plavba lodí pro 10 osob
volný vstup do termálního bazénu pro 10 osob (RZ Turist unimo)
večeře v Penzionu Balloon Wellness
živé překvapení

skákací hrad
atrakce pro děti
malování na tělo
dětské čtyřkolky
projížďky lodí
surf rodeo
horkovzdušný balón
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 5–15 let 50,- Kč, osoby od 15 let 100 Kč

Sponzoři:

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