
                                               
                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 

HALLOWEENSKE BONUSY  V MAGNÓLII 
OD 01.11.2018 DO 04.11.2018 

 
Sviatok strašidiel, duchov a zvláštnych tvorov je tu  

a vy zažijete počas Halloweenskeho víkendu v hoteli Magnólia ešte viac!  
Čakajú na vás veselé chvíle s rodinou, program plný zábavy a hudby, lahodné kačacie hody s aperitívom,  

vodné bláznovstvá počas nočného kúpania a ďalšie prekvapenia. 
 

V termíne od 01.11.2018 do 04.11.2018 si môžete vybrať akýkoľvek pobyt z našej ponuky a automaticky na Vás 
čakajú všetky halloweenske bonusy. Bonusy platia pre pobyty uverejnené na stránke nášho hotela. 

Odporúčame vám Jesenný pobyt – 4 noci za cenu 3 nocí, alebo pobyt Blesková akcia. 

 
NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ: 

• kvalitné ubytovanie, 

• kačacie hody s aperitívom, 

• stravovanie pre deti úplne zadarmo (platíte len za lôžko pre dieťa), 

• hudobný program pre dospelých aj deti, 

• čarodejnícke tvorivé dielne, 

• detský kútik,  

• halloweenske nočné kúpanie. 
 
HALLOWEENSKE BONUSY 

Štvrtok, 01.11.2018 

• POCTIVÁ SLOVENSKÁ VEČERA A ZABÍJAČKOVÉ ŠPECIALITY 
V hotelovej reštaurácii od 17:00 do 19:00 hod. 

• HALLOWEENSKE NOČNÉ KÚPANIE  
Nočné kúpanie pri sviečkach v hotelovom Wellness centre od 21:00 do 23:00 hod. 

 
Piatok, 02.11.2018 

• GURMÁNSKA VEČERA FORMOU KAČACÍCH HODOV S APERITÍVOM 
V hotelovej reštaurácii od 17:00 do 19:00 hod. 

• HUDOBNÝ VEČER PRI DOMÁCICH AJ SVETOVÝCH HITOCH S TALENTOVANÝM SPEVÁKOM  
V hotelovej reštaurácii od 18:30 do 20:30 hod. 

• HALLOWEENSKE NOČNÉ KÚPANIE  
Nočné kúpanie pri sviečkach v hotelovom Wellness centre od 21:00 do 23:00 hod. 
 

 
Sobota, 03.11.2018 

• DEŇ PRE DÁMY S MARY KAY 
Inšpirujte sa najnovšími trendmi a zverte sa do rúk profesionálky na ženské líčenie. O vašu premenu sa od 13:00 
do 18:00 na recepcii hotela postará Senior Sales Director pre značku MARY KAY – usmievavá Slávka Moravská.  

• MAĽOVANIE NA TVÁR PRE DETI 
Od 13:00 do 16:00 hod. na recepcii hotela. 
 
 
 

• ČARODEJNÍCKÉ TVORIVÉ DIELNE NIELEN PRE DETI 
Čaká vás výroba strašidelných masiek s ľudovou umelkyňou od 13:00 do 15:00 hod. na recepcii hotela.  

• HALLOWEENSKE POPOLUDNIE PRI HORÚCOM ČAJI 



                                               
                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

Posedenie v hotelovej reštaurácii od 13:00 do 15:00 hod. 

• HALLOWEENSKA DISKOTÉKA  
Diskotéka pre deti aj dospelých od 18:30 do 23:00 hod. Každá halloweenska maska bude odmenená sladkým 
darčekom. 

 
 
 
 
 


