Első nap
A délutáni érkezés és a szobák elfoglalása után hagynánk szabadidőt, amit mindenki saját választása
szerint a szálloda privát strandján vagy a bárban/teraszon tölthet el. 5 órakor indulunk Balatoncsicsóra,
a borkóstolóval összekötött vacsora egy teraszos pincészetben lesz, páratlan kilátással a Balatonra.
Visszatérés a szállodához 9 óra körül. A hotel bárja a csoport tagjainak rendelkezésére áll ingyenes
pingpong és csocsóasztal-használattal.

Második nap
Nyolc órától tíz óráig svédasztalos reggeli a szálloda éttermében valamint a panorámateraszunkon.
Reggeli után a csoport tagjai a következő, párhuzamosan futó programok közül választhatnak
érdeklődéstől és kedvüktől függően:
1. Két órás geocaching túránk felejthetetlen módon mutatja be a
Tihanyi-félsziget nyugati oldalának természeti csodáit. Létszámtól
függően 8-10 fős csoportokat alakítunk ki, majd a túra egy rövid
kerékpározással indul Sajkodig. Innen az útvonal következő
koordinátáit különböző feladványokat, fejtörőket megoldva vagy
"elrejtett kincseket" megtalálva kapják meg a résztvevők (a
csoportokkal végig van egy túravezető).
2. Azok, akik a természetjárás helyett inkább a vízisportokat
választanák, szállodánk strandján vízibiciklikkel, SUP (stand up
paddle) deszkákkal, óriás gumimatracokkal és kisvitorlásokkal
élvezhetik a Balaton nyújtotta egyedülálló lehetőségeket.
Természetesen biztosítunk betanítást, felügyeletet és szükség
esetén mentőmellényeket, egyéb biztonsági eszközöket.
3. Akik az aktív kikapcsolódás helyett csak lubickolni, napozni,
pihenni szeretnének, azok strandunk zöld gyepénél nem is
találhatnának erre alkalmasabb helyet.

Ebéddel kapcsolatban a csoport két lehetőség közül választhat:
1. Szabadtéri piknik mindössze 10 perc sétára a szállodától: finom falatok (sajt, kolbász, baguette, friss
zöldségek) páratlan kilátással a sajkodi dombokra és a Külső-tóra
2. Kétfogásos ebéd a szálloda éttermében (alkalmatlan időjárás esetén mindenképp ez utóbbi)

Ebéd után a csoport tagjai felszállnak 8 személyes hajóinkra és
megnézzük a nyílt vízről a tihanyi apátságot valamint a
Balaton-felvidék dombjait. Horgonyzás után lehetőség van
fürdőzésre az egymáshoz kötött hajókról a Balaton közepén.
A szomjoltásról a hajókra bekészített szóda és balatoni borok
gondoskodnak.
Kikötés exkluzív szigetünkön, ahol ekkor már parázson
grillezett húsok és zöldségek, valamint hideg italok (sör, bor,
rostos gyümölcslé, üdítők) várják vendégeinket. A lemenő nap fényében elfogyasztott szabadtéri
grillvacsorát a konferenciateremben megrendezésre kerülő karaoke-est és buli követi.

Harmadik nap
Nyolc órától tíz óráig svédasztalos reggeli a szálloda éttermében valamint a panorámateraszunkon.
Ezt követően a csoport tagjai ismét két opció közül választhatnak:
1. Túravezetőnkkel mindössze egy órás séta vezet fel Tihanyba,
útközben érintjük a több száz éves Barátlakásokat és az Óvár
látványos panorámáját.
2. A kevésbé aktív vendégek gyorsabb és szintén látványos
útvonalon, Dotto kisvonattal jutnak Tihanyba.
A két csoport a bencés apátság előtt találkozik, hazaindulás
előtt
még
van
lehetőség
önálló
városnézésre,
ajándékvásárlásra.

Ha a fenti programelemeket valamelyikét rossz időjárás miatt nem lehet megtartani, helyettesítésként
lehetőség van pubquizre (logikai-műveltségi vetélkedő csapatokra osztva) vagy társasjátékozásra
(modern kooperatív és készségfejlesztő játékokkal).

