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Nemzeti örökségünk felfedezésére hívjuk, Magyarország szépséges kastélyaiba 
és kúriáiba. A gasztronómiai örömökre és szabadidős programlehetőségekre is 

gondoltunk, hogy időutazása tökéletes legyen. Főúri élményekben gazdag, kellemes 
időtöltést kívánunk! 

A Feldobox csapat
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Program térkép:

Hogyan működik a Feldobox ajándék?

A részletes felhasználási feltételek a katalógus 34. oldalán, és az Élménykupon hátoldalán olvashatók.

Válasszon egy
úti célt.

1 Foglalja le
szobáját.

2 A helyszínen adja 
át a kupont.

3 Élvezze a feldobó
élményt!

4

Üdvözöljük a feldobó élmények világában!

Kastélyszálló ajándékának programajánlatából saját maga 
választhatja ki azt az élményt, amelyre a legjobban vágyik. 
Sokszínű és minőségi szolgáltatásokat nyújtó partnereket 
válogattunk össze Önnek. Csak választani kell a katalógus 
alapján a 12 szálló közül - nem lesz könnyű! - és nem 
marad más hátra, mint élvezni a felejthetetlen élmény 
minden pillanatát!

Bővebb információ és kedvezményes programok listája honlapunkon a Feldobox Klub 
menüpont alatt. A Klub előnyei magánszemélyeknek szólnak.

Az utalvány felhasználása után vissza 
fogja kapni a hozzá tartozó kártyát. 
Tartsa meg! 
A kártya számos kedvezményt biztosít 
Önnek a jövőben:

Klub

Ajándék vásárláskor

Élmény ajándékainkat kényelmesen és kedvezményesen
rendelheti meg online.
 Ingyenes házhozszállítás a kártya tulajdonosoknak 
 a min. 10.000 Ft értékű rendelésekre.
 És 8% árengedmény minden 15.000 Ft feletti vásárlás után.

Programokra saját magának

Éttermekben, szállodákban, szépségintézetekben, 
wellness, sport és szabadidős tevékenységekre.
 Állandó kedvezmények a Feldobox összes   
 partnerénél, -10-15% több száz programra.
 Még jelentősebb időszakos kedvezmények,
 akár -50% bizonyos programokra.
Regisztráljon honlapunkon, hogy minden hónapban   
megkapja az extra kedvezményes programtippeket!

www.feldobox.hu

kártya
élmény
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 elérhetőség:

Batthyány Kastélyszálló ****

Cím:  8782 Zalacsány,
  Csány László u. 24.

Honlap: www.wellnesskastely.hu

Foglalás:
Telefon: 83/537-000, 20/968-1132
E-mail: info@wellnesskastely.hu

A 
festői Zala völgyében, több hektáros, gondozott parkban fekszik a Batthyány család 
egykori kastélya, ahol most Ön lesz a vendég. A gazdag történelmi múlttal rendelkező, 
mára gondosan felújított épületegyüttest romantikus elegancia jellemzi. Korhű 

bútorokkal berendezett, de a mai kor igényeinek tökéletesen megfelelő, kényelmes szoba 
vár Önre. Ez a helyszín tökéletes búvóhely, távol a világ zajától, ahol minden az Ön pihenését, 
kényeztetését szolgálja - főúri módon. A kastélyszálló igényes wellness-szolgáltatásait 
feltétlenül ki kell próbálnia! Relaxáljon a szaunában, engedje testét ellazulni a gyengéden 
gyógyító, melegvizes termálmedencében, majd frissítse fel magát a pezsgőfürdőben! A 
tökéletes kényeztetést különböző masszázsokkal – relaxáló, mézes, aromaolajos vagy 
talpmasszázs – egészítheti ki. A hatalmas parkban, a medence partján a nyugalmas tájat 
csodálva megpihenhet, este pedig a bordó vagy a zöld teremben elfogyasztott ízletes 
vacsora után a teraszon ülve gyönyörködhet a csillagos égben egy pohár jó bor mellett. 
Adja át magát a romantikus kikapcsolódás élményének!

 elhelyezkedés / megközelítés: 
Nyugat-Dunántúl, Délnyugat Balaton
Hévíztől 8 km, Keszthelytől 18 km.
Budapesttől 200 km, M7-es autópá-
lyán Balatonújlakig, onnan 76-os úton 
Zalacsányig.

Batthyány Kastélyszálló ****

0504

¥	a Feldobox élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:

 1 éjszaka 2 főre standard kétágyas szobában, 
félpanzióval (bőséges svédasztalos reggeli, a 
főétkezés 3 fogásos menülapról választva) valamint 
egy meglepetés ajándékkal. Termálfürdő, szauna, 
pezsgőfürdő és szabadtéri medence igénybevétele.

 Az elhelyezés történhet a kastélyszálló vagy a kúria 
épületében, a szabad kapacitástól függően.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt 
tartózkodását, a Kastélyszálló kedvezményt biztosít a 
további éjszakák árából.

¥	hasznos információk:
� Gyermekeknek 2 éves korig ingyenes.
� Gyermekkedvezmény 2-12 éves korig.
� Ne felejtse otthon fürdőruháját!

¥	Programlehetőségek helyben:
 Termálfürdő, pezsgőfürdő, szauna, relax infraszauna, 

kozmetika, szolárium, masszázs, szabadtéri 
medence, strandröplabda pálya, teniszpályák, biliárd, 
darts, asztalitenisz, lengőteke, gyermekjátszótér.

¥	Programlehetőségek a közelben:
 � Lovaglás, lovas kocsi, horgásztó.

� Termálturizmus: Kehidakustány 2km, Hévíz 8km.
� Szörf és vitorlázás a Sharky vízisportiskolánál 
(Feldobox élménykártyájával 10% kedvezmény)

¥	nyitva tartás:
 A Feldobox Élménykupon Karácsony, Szilveszter, Már-

cius 15., Húsvét, Pünkösd, Augusztus 20. és Október 
23. kivételével egész évben bármikor felhasználható.



 

 elérhetőség:

Forster Vadászkastély Szálloda ***

Cím:  2347 Bugyi,
  Rádai út 01601/14

Honlap: www.forsterkastely.hu

Foglalás:
Telefon: 29/347-358, 30/916-4002
E-mail: ertekesites@forsterkastely.hu

A  Forsters Vadászkastély Budapest közelében, Bugyi községben várja a város 
zajától megfáradt vendégeit. Földrajzi elhelyezkedése ideális azok számára, 
akik a fővárostól lelkileg igen, de fizikailag nem kívánnak messze menekülni, de 

azoknak is remek állomás, akik éppen Budapestet és annak környékét kívánják bejárni. 
A Vadászkastély hatalmas őspark közepén található, ahol még egy hatalmas ara 
papagáj is otthonra talált. Szobái tágasak, kényelmesek, a környezet festői, a szálloda 
pedig több programot is kínál a pihenni vágyó látogatóknak: a meghívásunk quadozásra 
vagy lovas programra is szól. A hotel kiváló konyhát is visz. Vadászcsárdája magyaros 
vadételekkel, kiváló borokkal, helyben, búbos kemencében sütött kenyérfélékkel 
csalogat. Térjen be Ön is egy kis kikapcsolódásra, és élvezze a Forster Vadászkastély 
Szálloda vendégszeretetét!

 elhelyezkedés / megközelítés: 
Budapesttől 40 km-re található Bugyi. 
Az 51-es főútról beérve a település-
re, a Kossuth Lajos utcáról a Szikla 
Kávéháznál kell balra fordulni, majd a 
falu legvégén, jobb oldalon található a 
Forster Vadászkastély.

Forster Vadászkastély szálloda ***

0706

¥	a Feldobox élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:

 2 főre 1 éjszaka szállás félpanzióval + egy üveg 
prémium fehér-, rozé-, vörösbor/pezsgő.

vagy

 Vasárnaptól csütörtökig 3 főre 1 éjszaka szállás 
félpanzióval.

 A szállás a legújabb épületszárnyban, standard 
kétágyas szobában történik. A félpanzió lehet ebéd 
vagy vacsora a Vadászcsárdában.

¥	hasznos információk:
 � Díjtalan, zárt parkoló.

� Internet, értékmegőrző.
� Légkondicionált, akadálymentesített szoba.
� 3 éves korig ingyenes, 12 éves korig kedvezményes.

¥	nyitva tartás:
 Egész évben bejelentkezés alapján.



A 
Geréby Kúria Hotel és Lovasudvar Lajosmizse mellett, az Alföld szívében várja Önt 
számos programlehetőséggel. A kúriát a környék egyik nagybirtokosa, Öttömösi 
Geréby Gyula alapította a XIX. század végén. Ez a köztiszteletben álló földesúr 

csodálatos mintagazdasággá fejlesztette a majort, és nemzetközileg elismert ménest 
létesített. Az egykori hangulatot hűen idézi fel a kúria Lovasudvara, ahol lehetősége lesz 
megtekinteni egy igazi, látványos, alföldi lovasbemutatót és a „Pusztaötös” fergeteges 
vágtáját. Természetesen Ön is kocsikázhat vagy lovagolhat, ezt nem szabad kihagynia. A 
bámulatos csoportos lovasprogramok mellett a kúria gyönyörű parkja, úszómedencéje, 
tenisz-, foci-, kosár- és röplabdapályája, valamint gazdagon felszerelt fitness-részlege 
csábítja Önt. És még nem beszéltünk a kúria remek, magyaros konyhájáról! Bográcsban 
készített gulyásleves, nyárson sült szárnyasok, malac vagy ökör, zamatos alföldi borok 
teszik felejthetetlenné a Geréby Kúria Hotelben töltött időt! 

 elhelyezkedés / megközelítés: 
Kecskeméttől 18 km. Budapesttől 
70 km, M5-ös autópályán Cegléd 
irányába Lajosmizséig, onnan 4 km 
táblákkal jelezve.

Geréby Kúria hotel ***superior

0908

¥	a Feldobox élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
1 éjszaka 2 főre standard kétágyas szobában, 
félpanzióval a „Tornácos” épületben + 1 üveg bor
a ház borából.

vagy

1 éjszaka 2 főre standard kétágyas szobában, 
félpanzióval a főépületben.

Pezsgőfürdő, finn szauna, úszómedence, 
infraszauna, szolárium, melegpad, fitness terem 
igénybevétele. A választást befolyásolhatja a 
hotelszobák foglaltsága.

¥	hasznos információk:
� Díjtalan zárt parkoló.
� Mozgássérült vendégek fogadására is alkalmas
szoba.
� Ne felejtse otthon fürdőruháját!

¥	Programlehetőségek helyben:
� Kártyaterem, asztali foci, darts, biliárd, teniszpálya, 
foci-, kosár- és röplabdapálya.
� Futószáras-, terep- és túralovaglás, fogathajtás 
és annak oktatása, lovaskocsi túra, csoportos 
pusztaprogram.

¥	nyitva tartás:
Egész évben. A Feldobox Élménykupon Szilveszter 
kivételével bármikor felhasználható.

 elérhetőség:

Geréby Kúria Hotel ***superior

Cím:  6050 Lajosmizse, Alsólajos 224.

Honlap: www.gereby.hu

Foglalás:
Telefon: 76/356-555
Mobil: 30/9559-056
E-mail: gereby@gereby.hu



P
örgessük vissza az idő kerekét 100 évvel, de kínáljuk mindazt, amit a XXI. század 
embere elvár! Talán így lehetne röviden summázni az Elizabeth Hotel különleges 
hangulatát. A műemlék épület Gyula belvárosában a gótikus vár és a híres Várfürdő 

szomszédságában helyezkedik el. Az 1905-ben az Almásy család által épített kastélyban, 
és az 1934-ben átadott épületszárnyban a kényelmes, tágas szobák mellett a mesebeli 
ihletésű Tündérkert wellness centrum vár Önre. A hotel dolgozóinak hitvallása, hogy 
senkit se eresszenek úgy útjára, hogy boldogabbá és szebbé ne tennék! Ha a wellness 
részlegben kipihente magát, a kényeztetés folytatódik a kulináris élvezeteket nyújtó, 
Fehér Liliom díjas elsőrangú étteremben, melynek teraszáról a gyulai vár csodálatos 
látványát élvezheti. Sőt, itt a lélek felüdüléséről is gondoskodnak: a galériában a kortárs 
magyar képzőművészet gyöngyszemeit tekintheti meg. A régi falak között főúri módon 
pihenhet, megtalálva azt a nyugalmat és számtalan feltöltődési lehetőséget, amelyre 
test és lélek vágyik. 

 elhelyezkedés / megközelítés: 
Budapesttől kb.230 km az M5-ös 
autópályán Kecskemétig, majd a 
44-es úton Szarvas és Békéscsaba 
irányában Gyuláig. A hotel a vár mel-
lett található.

elizabeth hotel ****superior

1110

¥	a Feldobox élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
1 éjszaka 2 fő részére standard kétágyas szobában 
félpanzióval.

Az úszó- és élménymedencék, jakuzzi, gőzkabin, 
aromakabin, finn szauna, Kneipp vízi séta, 
fürdőköpeny és törülköző használata biztosított.

A Feldobox Élménykupon karácsony és szilveszter 
kivételével bármikor felhasználható.

Amennyiben szeretné itt tartózkodását 
meghosszabbítani, a hotel 10 % kedvezményt 
biztosít a szobaárakból, és 6 perc/fő szolárium 
használattal és bonbonbekészítéssel is 
kedveskedik vendégeinek. 

¥	hasznos információk:
� Díjtalan parkoló.
� Ingyenes WiFi a hotel egész területén.
� Gyermekeknek 3 éves korig ingyenes, 14 éves 
korig kedvezményes.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Gyulai vár, Vármúzeum és Várfürdő. 
� Várszínház és Kamaraterme, Shakespeare 
Fesztivál.
� Almásy-Kastély, Ladics-ház, Erkel Ferenc 
Emlékház.
� Kajak, kirándulás, fürdőzés Szanazugban.

 elérhetőség:

Elizabeth Hotel ****+

Cím:  5700 Gyula, Vár u. 1.

Honlap: www.elizabeth-hotel.hu

Foglalás:
Telefon: 66/529-110, 20/777-4000
E-mail: info@elizabeth-hotel.hu



 elérhetőség:

Jankovich Kúria Wellness Hotel ****

Cím:  2459 Rácalmás,
  Jankovich Miklós köz 1.

Honlap: www.jankovichhotel.hu

Foglalás:
Telefon: 25/507-817 
E-mail:  info@jankovichhotel.hu

A
szálloda egy hangulatos, 4 hektáros arborétumszerű parkban várja a vendégeket 
Rácalmás ófalujának központjában. A modern, letisztult stílusra jellemző 
belsőépítészeti megoldások végigvonulnak az egész épületen, az ízlésesen 

berendezett szobákon és a sok nemes fával és vidám színfoltokkal tarkított közösségi 
tereken is.
A szálloda étterme egyszerre kínál ételkülönlegességeket az európai gasztronómia 
világából és a koreai konyhaművészet remekei közül. Nyáron az őspark panorámájával 
büszkélkedő téli kert csábít, ahonnan a Duna is csak kőhajításnyira van, télen jólesik 
a kandallóban pattogó tűz mellé húzódni… A pihenéshez itt minden adott: a szemet 
gyönyörködtető, békés környezet, a Duna és természetes élővilága, valamint a Szálloda 
segítőkész személyzete. A park, a Duna-part, a sziget mind-mind lehetőséget nyújt egy 
sétára, kerékpározásra vagy pusztán a háborítatlan pihenésre. 

 elhelyezkedés / megközelítés: 
Budapestől 60 km, az M6-os 
autópályán Rácalmásig, onnan 
táblákkal jelezve.

Jankovich Kúria Wellness hotel ****

1312

¥	a Feldobox élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
1 éjszaka 2 főre superior szobában, félpanzióval.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt 
tartózkodását, a szálloda 10% kedvezményt biztosít 
a további éjszakák árából.

¥	hasznos információk:
� Díjtalan zárt parkoló.
� Akadálymentes, mozgáskorlátozott vendégek  
fogadására is alkalmas szoba.
� Kerthelység.
� Légkondicionált.
� Gyermekbarát hotel (babaágy, etető).
� Gyermekeknek 3 éves korig ingyenes, 14 éves 
korig kedvezményes a szállás a szülők szobájában.

¥	Programlehetőségek helyben:
� Falumúzeum a kúria birtokán
� Wellness részleg

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Duna Ökoturisztikai Központ
� Csónakázás a Dunán
� Nagy-sziget és Ártéri Tanösvény

¥	nyitva tartás:
A Feldobox Élménykupon egész évben 
felhasználható,a szabad helyek függvényében, 
kivéve az ünnepnapok és a Tökfesztivál ideje alatt.



 elérhetőség:

Fried Kastély Szálloda ****

Cím:  7081 Simontornya, 
  Malom út 33-34.

Honlap: www.friedhotel.hu

Foglalás:
Telefon: 74/486-560, 30/742-3091
E-mail: info@friedhotel.hu

I 
gazi gyöngyszem várja Önt Simontornyán: egy szecessziós stílusú kastély, amelyet a XIX. 
század elején az egykori bőrgyáros dinasztia egyik tagja, Fried Imre építtetett. Szemet 
gyönyörködtető szőlődombok közt, egy park közepén áll e mesébe illő épület. A kastélyban 

uralkodó bensőséges, barátságos hangulat Önt is megérinti, úgy fogja érezni magát, mintha 
már járt volna itt korábban... Lenyűgöző a belső tereket összekötő eredeti, nemes fából 
készült lépcsőfeljáró, melyet faragott sárkányok „őriznek”. A kastély egy olyan kort idéz, 
amelyben mindennek megadták a módját. Ehhez a szellemiséghez hűen, itt ma is minden 
téren igényesség uralkodik. Remek konyhával várják Önt, ahol romantikus, gyertyafényes 
vacsorával, nagyszerű borokkal adózhat a kulináris örömöknek. A modern kor kényelmét 
sem kell nélkülöznie, hiszen a Wellness és Fitness Központ lehetővé teszi Ön számára a 
valódi felfrissülést. Sőt el is döntheti, hogy a birtok mely épülete áll szívéhez legközelebb, 
és hol szeretné eltölteni az ajándékba kapott éjszakát: a romantikus Kastélyban, az elegáns 
Liliom szárnyban, vagy a családias Vadászházban?

 elhelyezkedés / megközelítés: 
Budapestről az M6-os autópályán 
Dunaföldvár központjáig, majd Cece 
irányába letérve Simontornyáig a 61-
es számú főúton.

Fried Kastély szálloda **** 

1514

¥	a Feldobox élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
1 éjszaka 2 főre a Fried Kastély Szállodában, kétágyas 
szobában félpanzióval.
A wellness és fitness központ használata: beltéri 
úszómedence, kültéri körmedence csúszdával, 
pezsgőfürdő medence, kültéri jacuzzi, finn, aroma 
és infra szauna, gőzkabin, aroma tepidárium, 
élményzuhany, fitness terem, napozóterasz.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt 
tartózkodását, a Fried Kastély Szálloda 15% 
kedvezményt biztosít a további éjszakák árából.

¥	hasznos információk:
� 6 éves korig ingyenes.
� Saját zárt parkoló.
� Ingyenes WiFi.
� Térítés ellenében további szolgáltatások: 
szolárium, kozmetika, kezelések, aroma fürdő.

¥	Programlehetőségek helyben:
Borkóstoló a szálloda saját borospincéjében, 
sétakocsikázás, biliárd, asztalitenisz, asztali foci, 
strandröplabda pálya, lengőteke, játszótér, íjászat, 
Wellness és Fitness Központ.

¥	Programlehetőségek a közelben:
Simontornyai vár, Ozorai Pipó-vár, Dégi kastély megte-
kintése, Tamási termálfürdő, kerékpár- és gyalogtúra, 
várlátogatás, vadászat, horgászat.

¥	nyitva tartás:
A Feldobox Élménykupon bármikor felhasználható a 
következő időpontok kivételével: kiemelt és ünnepi 
időszakok, valamint az Ozora fesztivál időszaka alatt.



 elérhetőség:

Fenyőharaszt Kastélyszálló ****

Cím:  2174 Verseg-Fenyőharaszt

Honlap:
www.fenyoharasztikastelyszallo.hu

Foglalás:
Telefon: 28/438-437, 20/442-2142
E-mail: fenyoharaszt@bif.hu

A  
fővárostól csak 50 kilométerre, mégis időben végtelen távolságra van mindennapi 
életünktől a versegi Fenyőharaszt Kastélyszálló. A százéves fák árnyékában sétálgatva 
különösen megkapó látványt nyújt az épület letisztult, elegáns sziluettje. A klasszicista 

stílusú nemesi kúria egykoron vadászkastélynak épült, és hogy mai gazdái is szeretik az 
állatok közelségét, azt egy kis állatoknak otthont adó mini állatpark bizonyítja. A kastélyba 
lépve a korabeli hangulat, a korhű bútorzat, a gonddal összeválogatott berendezés egy 
igazi időutazás élményében részesíti Önt. Olyan kényelemben és nyugalomban pihenhet 
itt, amilyenben annak idején az építtető Podmaniczky család tagjainak lehetett része. Az 
élményekhez csak hozzáad az azóta eltelt 200 év, hiszen Ön már a szauna, a külső-belső 
medencék, a pezsgőfürdő, a kézilabda- és teniszpályák, tekepályák nyújtotta lehetőségeket 
is élvezheti. A szabad levegőn töltött órák után jól fog esni a klasszicista stílusú étteremben 
végigkóstolni a ház specialitásait és a környék finom borait. Legyen nagyvonalú önmagával 
– erre keresve sem találhatna jobb helyszínt ennél a kúriánál!

 elhelyezkedés / megközelítés: 
Hatvantól 10 km.
Budapesttől 50 km az M3-as 
autópályán a Mol benzinkútig, onnan 
táblákkal jelezve.

Fenyőharaszt Kastélyszálló ****
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¥	a Feldobox élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
1 éjszaka 2 főre, standard kétágyas szobában 
félpanzióval és welcome drink. Szabadtéri 
pezsgőfürdő, szauna, belső medence 
igénybevétele.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt
tartózkodását, a Fenyőharaszt Kastélyszálló 10%
kedvezményt biztosít a további éjszakák árából.

¥	hasznos információk:
� Saját zárt parkoló.
� Gyermekeknek 3 éves korig ingyenes.
� Háziállat fogadása megoldható.
� Ne felejtse otthon fürdőruháját! 

¥	Programlehetőségek helyben:
Szabadtéri pezsgőfürdő, szauna, belső 
medence, szolárium, masszőr, biliárdasztal,
tekepálya, ping-pong, rex és darts.

¥	Programlehetőségek a közelben:
Kerékpározás, borkóstolás, paintball, quadozás,
számháború, disznóvágás, lovaglás futószáron
vagy terepen.

¥	nyitva tartás:
A Feldobox Élménykupon Karácsony, Szilveszter 
és Húsvét kivételével egész évben bármikor 
felhasználható.



 elérhetőség:

Gesztenye Kastélyhotel ***

Cím:  7455 Somogygeszti,
  Dózsa Gy. u. 2

Honlap: www.kastelyhotel.com

Foglalás:
Telefon: 82/704-396, 82/704-089
E-mail: kastelyhotel@axelero.hu

A 
vidéki nemesi élet örömei várják Önt a somogyi dombok között megbúvó Gesztenye 
Kastélyhotelben. Az elegáns, klasszicista stílusú kastély egy természetvédelmi 
területté nyilvánított, hatalmas parkban áll. Már belépéskor lenyűgözi az előtérben 

álló hatalmas kandalló és körös-körül a megannyi vadásztrófea. Bár sok minden változott 
az 1720-as évek óta, a festői környezet és a vadban gazdag erdők ma is idevonzzák a 
természet, a lovaglás és a vadászat szerelmeseit. Látott már vadlesről fejedelmien 
vonuló szarvasokat egy párás hajnalon? Élvezte az erdő illatát, színeit, hangjait lóháton 
ülve? Itt megteheti! Jó időben lovashintón, télen lovasszánnal is bejárhatja a kastély 
környékét. Ha pedig arra vágyik, hogy még alaposabban kiszellőztesse a tüdejét és 
a fejét, vegye nyakába gyalogosan vagy kerékpárral az 50 hektáros birtokot! A nap 
élményeit egy ízletes vacsora mellett oszthatja meg kísérőjével vagy kísérőivel, hiszen 
az ajánlat 3 főre is érvényes. Egyszerű, de kényelmes szobák és segítőkész személyzet 
várja Önt szeretettel Somogygesztin.

 elhelyezkedés / megközelítés: 
Kaposvár 20 km, Pécs 90 km.
Budapesttől 170 km: M7-es Balaton-
lelléig, onnan 67-es út Mernyéig, ahol 
tábla jelzi Somogygesztit.

Gesztenye Kastélyhotel ***
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¥	a Feldobox élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
1 éjszaka 2 főre kétágyas szobában, félpanzióval,
welcome drink-kel valamint sétakocsikázással
(télen, hó esetén lovasszán).

vagy

1 éjszaka 3 főre standard háromágyas szobában,
félpanzióval és welcome drink-kel.

Szauna és szabadtéri úszómedence igénybevétele.

¥	hasznos információk:
� Díjtalan zárt parkoló.
� Gyermekeknek 4 éves korig ingyenes szállás.
� Kutya, macska bevihető.
� Vadászatszervezés: Hunnia (www.hunniavad.hu).
� Ne felejtse otthon fürdőruháját!

¥	Programlehetőségek helyben:
Szauna, szabadtéri úszómedence, teniszpálya,
biliárd terem, horgásztó.

¥	Programlehetőségek a közelben:
Lovastúra, sétakocsikázás, vadászat.
Igali Gyógyfürdő 15 km.
Krisna-Völgy Indiai Kulturális Központ és Biofarm,
Somogyvámos, 24 km.

¥	nyitva tartás:
Egész évben. A Feldobox Élménykupon
Szilveszter kivételével bármikor felhasználható.



 elérhetőség:

Klastrom Hotel ***

Cím:  9021 Győr, Zechmeister u. 1.

Honlap: www.klastrom.hu

Foglalás:
Telefon: 96/516-910
E-mail: klastrom@klastrom.hu
  sales@klastrom.hu

A 
Klastrom Hotel hazánk egyik legkülönlegesebb szállodája, amely megőrizte az 
egykori karmelita rendház hangulatát. Itt mintha megállt volna az idő: a barokk 
épülettel egyidős vén gesztenyefa lombja susog a négyzet alapú épületegyüttes 

belső udvarán. A szobákat az egykori szerzetescellákból alakították ki, a vastag falak, 
a nagy belmagasság, a boltíves ablakmélyedések és mennyezetek az eredeti stílus 
jellegzetességeihez tartoznak. Maga az épület egybeépült a Karmelita templommal, amely 
Közép-Európa egyik legszebb barokk terére nyílik. A szállodából kilépve a virágpiacon 
találjuk magunkat, előttünk a Rába-part. Győr szívében, múlt és jelen különös keveredését 
élvezve karnyújtásnyira vagyunk a gyönyörűen felújított város történelmi látnivalóitól: 
a Püspökvártól és a Püspöki palotától, a Bazilikától, az Egyházmegyei Kincstártól és a 
Loyolai Szent Ignác bencés templomtól. Ha pedig a kulturális élmények mellett másra is 
vágyunk, csak sétáljunk át a szomszédos termál- és élményfürdőbe! 

 elhelyezkedés / megközelítés: 
Budapesttől 123 km, az M1-es 
autópályán Győrig, ott az 1-es úton a 
Munkácsy Mihály utcánál jobbra majd 
balra a Zechmeister utcára.

Klastrom hotel ***
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¥	a Feldobox élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:

 1 éjszaka 2 főre kétágyas szobában félpanzióval, 
valamint szauna igénybevételével.

 Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt 
tartózkodását, a Klastrom Hotel 10% kedvezményt 
biztosít a további éjszakák árából.

¥	hasznos információk:
 � őrzött fizető parkoló.
	 � Kisállatokat fogadnak térítés ellenében.
	 � Gyerekeknek 4 éves korig ingyenes, 12 éves korig 

50% kedvezmény a szoba árából.

¥	Programlehetőségek helyben:
 Zarándokturizmus programok, nyáron zenés 

rendevények, szerenádestek, masszázs.

¥	Programlehetőségek a közelben:
 Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő, 

Nemzeti Színház, Győri Balett, Xantus János 
Állatkert, Székesegyház, Kincstár, Szigetközi 
Természetvédelmi Terület, idegenvezetés Győr 
barokk belvárosában, virágpiac, Rába-parti séta.

¥	nyitva tartás:
 Egész évben. A Feldobox Élménykupon Karácsony 

és Szilveszer kivételével bármikor felhasználható.



 elérhetőség:
Teleki-Degenfeld Kastélyszálló ****
Szirák

Cím:  3044 Szirák, Petőfi u. 26.

Honlap: www.kastelyszirak.info 

Foglalás:
Telefon: 32/485-300
E-mail: info@kastelyszirak.hu

A  tökéletes főúri elegancia megtestesítője, egy igazi barokk csoda a sziráki Roth- Teleki-
Degenfeld kastély. A patinás épület minden terme, lépcsőfordulója tartogat Önnek 
valami meglepetést. A díszterem falait hat, grisaille technikával festett figurális 

jelenet díszíti, amelyek Ovidius Metamorphosisának egy-egy jelenetét elevenítik meg. De 
van itt francia gobelin, Stróbl Alajos carrarai márványszobra, régi japán váza – amerre csak 
jár, csupa varázslatos régi tárggyal, bútorral találkozik. Főúri időtöltésekkel mulathatja 
idejét a kártyaszobában vagy jó hírű istállójában, de emellett a modern kor vívmányai is 
helyet kaptak, úgymint szauna, pezsgőfürdő, tenisz- és tekepálya. A kastélyt övező őspark 
– természetvédelmi terület – is emeli a hely fényét. Az alsó szint boltíves termeiben 
hangulatos étterem és borozó kapott helyet, ahol kifinomult ízléssel összeállított étkek 
és finom borok várnak Önre. Szirákon a kastélybeli élet ma is éppoly lenyűgöző, mint a 
Telekiek korában volt!

 elhelyezkedés / megközelítés: 
A Cserhát lábánál. Budapesttől 75 km, 
az M3-as autópályán Hatvanig, onnan 
a 21-es úton Szarvasgedéig, majd a 
2129-es úton Szirákig.

Teleki-degenfeld Kastélyszálló **** szirák
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¥	a Feldobox élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
1 éjszaka 2 főre a Teleki-Degenfeld 
Kastélyszálló**** szárnyépületében, standard 
kétágyas szobában félpanzióval. Wellness részleg 
igénybevétele.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt 
tartózkodását, a kastélyszálló 10% kedvezményt 
biztosít a további éjszakák árából.

¥	hasznos információk:
� Érdemes minél előbb bejelentkezni.
� Gyermekeknek 10 éves korig ingyenes a  
vendégágy.
� Ne felejtse otthon fürdőruháját!

¥	Programlehetőségek helyben:
Pálinkatúra, borkóstolás, kerékpár-kölcsönzés, 
játszótér, játékszoba, Sonya Wellness részleg, 
ahol szauna, pezsgőfürdő, ellenáramoltatású 
medencék, sókabin található.

¥	Programlehetőségek a közelben:
Hollókői vár, tanyalátogatás, hőlégballon.

¥	nyitva tartás:
Egész évben. A Feldobox Élménykupon
Szenteste kivételével bármikor felhasználható.



 elérhetőség:

Mádi Kúria Hotel ***

Cím:  3909 Mád,
  Rákóczi Ferenc u. 48.

Honlap: www.madikuria.hu

Foglalás:
Telefon: 47/548-400, 20/462-3408  
E-mail: info@madikuria.hu

A  Mád központjában álló szemrevaló épület 2005-ben újult meg: a békebeli, kisvárosi 
hangulatot árasztó patinás falak között elegáns, a 21. század minden kényelmével 
felszerelt szobák kaptak helyet. A kúria remek kiindulópont az aktív kikapcsolódásra 

vágyóknak, hiszen a tokaji régió szívében helyezkedik el. Keresve sem találna jobb helyet, 
ha a környék borkultúrájával, képzőművészetével, ízeivel szeretne megismerkedni. A 
pezsgő, testet-lelket felüdítő programok után jól esik majd visszatérni a kúria áldott 
nyugalmába, ahol a ház étterme nemzetközi fogások mellett Tokaj-Hegyalja specialitásait 
kínálja. Mit szólna egy aszalt szilvás libacombhoz, furmintos párolt káposztával? Vagy 
inkább grillezett tiszai harcsa-steaket kóstolna párolt zöldségágyon, furmintos-citromos 
mártással? A kifinomult ételkompozíciókhoz a tokaji borvidék válogatott nedűit kínálják, de 
a bortrezorban ezen felül szinte minden vezető magyar borász csúcsbora is megtalálható. 
A Mádi Kúria olyan kis „gyémánt” az ország távoli szélén, amiért érdemes odautazni!

 elhelyezkedés / megközelítés: 
Budapesttől 220 km, az M3-as / M30-
as autópályán Miskolcig, majd a 3-as 
úton a 37-es útig, onnan Szerencs 
felé Mádig.

mádi Kúria hotel ***
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¥	a Feldobox élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:

 1 éjszaka 2 főre standard kétágyas szobában, 
félpanzióval, és infraszauna használattal.

 Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt 
tartózkodását, a Mádi Kúria Hotel 10%

 kedvezményt biztosít a további éjszakák árából.

¥	hasznos információk:
 � Külön parkoló.
	 � Mozgáskorlátozott vendégek fogadására is 

alkalmas szoba.
	 � Gyermekbarát hotel (gyerekeknek játszószoba, 

etetőszék).
	 � Kisállatokat fogadnak.

¥	Programlehetőségek helyben:
 Borkóstolás a hotel pinceborozójában, Rákóczi 

Aspremont Kastély, és a Zsinagóga.

¥	Programlehetőségek a közelben:
 Tokaji borvidék, városnézés Sárospatakon, 

kirándulás a Zempléni-hegységben, Első Mádi 
Borház, csónakázás és kenuzás a Bodrog vagy a 
Tisza folyókon.

¥	nyitva tartás:
 A Feldobox Élménykupon Karácsony kivételével 

egész évben felhasználható.



 elérhetőség:

Puchner Kastélyszálló ****

Cím:  7346 Bikal, Rákóczi u. 22.  

Honlap: www.puchner.hu

Foglalás:
Telefon: 72/459-546
E-mail: info@puchner.hu

A Puchner Kastélyszálló**** Dél-Dunántúlon, Pécstől 50 km-re található, Bikalon.              
A szállodát egy több mint 6 hektáros, ősfákkal övezett, parkosított terület fogja körbe.
Az ide érkező vendégek különböző hangulatú szobák közül választhatnak: 

romantikusoknak a kastély, a wellness imádóinak a fürdőház, baráti társaságoknak 
a vendégházak, a fiatalos életérzés kedvelőinek pedig az új, francia stílusú udvarház 
egyedi hangulatú szobáit ajánljuk. A kastélyszálló szolgáltatásainak igen széles a skálája. 
Exkluzív étterem és bortrezor, francia és marokkói hangulatú fürdőház, sportközpont, 
konferenciaközpont, grillterasz és szabadtéri medence áll a vendégek rendelkezésére. 
A Monarchia korabeli kastélyszobák és a 18. századot idéző francia nemesi udvarház 
pompáját és kényelmét a marokkói fürdő elegáns nyugalma teszi teljessé. “Egy kastély 
Európában, Európa egy kastélyban.” Legyen Ön is a Vendégünk!

 elhelyezkedés / megközelítés: 
Budapesttől kb. 185 km, Dombóvártól 
kb. 20 km. Az M7-es autópályán 
Siófokig, majd a 65-ös úton 
Iregszemcse irányában, ezután a 61-
es úton Dombóvár irányában Bikalig.

Puchner Kastélyszálló ****
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¥	a Feldobox élménykupon az alábbiakra 
jelent meghívást:
1 éjszaka 2 főre klimatizált, standard kétágyas 
szobában a Puchner Kastélyszálló parkjában lévő 
Vendégházban félpanzióval.
A medencék, pezsgőfürdők, gőzfürdő és szauna 
használata a francia mintára épült élményfürdőben 
és a marokkói hangulatú fürdőházban.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt tartózko-
dását, a Puchner Kastélyszálló kedvezményt biztosít 
a további éjszakák árából.

¥	hasznos információk:
� Érdemes minél előbb bejelentkezni. 
� Gyermekeknek 6 éves korig ingyenes, kedvez-
mény 12 éves korig.
� Ne felejtse otthon fürdőruháját!

¥	Programlehetőségek helyben:
� A kastélyban fallabda, biliárd, darts, fitness 
terem, bowling, szépségszalon, szivarszalon, quad, 
lovaskocsizás, íjászat...
� A kastélyszálló szomszédságában lévő Puchner 
Élménybirtokon mesejátékok, madaras bemutató, 
lovagi torna, apródképző és sok minden más...

¥	Programlehetőségek a közelben:
Kerékpártúrák Bikal lankáin, túrák a Gemenci erdő-
ben, kötélpályák a Mecsextrém Kalandparkban.

¥	nyitva tartás:
Egész évben. A Feldobox Élménykupon karácsony 
és szilveszter kivételével bármikor felhasználható.
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sikerült választania?
élményekben gazdag kellemes időtöltést kívánunk!

Folyamatosan bővítjük kínálatunkat, így lehet, hogy még több 
program között is válogathat. a már Önnél levő nyomtatott 

katalógusban nem tudjuk az év közben induló új lehetőségeket 
feltüntetni, de megtesszük honlapunkon. látogasson el oldalunkra, 

nézze meg került-e új program ebbe a csomagba! Videók és 
élménybeszámolók között is böngészhet.

www.feldobox.hu

miután felhasználta ajándékát, töltse ki 
elégedettségi kérdőívünket honlapunkon, 
vagy a mellékelt papír kérdőíven. a kitöltők 
között minden hónapban egy Kastélyszálló 
ajándékot sorsolunk ki!

hírek és újdonságok a Facebook oldalunkon is!



ProGram KÖzÜl
VálaszThaT

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy garantáltan szívdobogtató élményre.

BorProGram KÖzÜl 
VálaszThaTnaK 50

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy kellemes utazásra a bor világában.

Meghívás 2 vagy 3 részére egy 
időutazásra, romantikus vacsorával 
és kastélyszállós éjszakával. 

KasTélyszálló KÖzÜl 
VálaszThaTnaK12

Meghívás egy vidám programra
2-14 éves gyerekeknek és családjuknak.

ProGram KÖzÜl 
VálaszThaTnaK

Meghívás 2 fő részére 
egy háromfogásos ebédre vagy vacsorára.

auTenTiKus éTTerem
KÖzÜl VálaszThaTnaK30

Kikapcsolódás csomag 2 fő részére:
1 éjszaka 4-5 csillagos szállodában,

wellness programokkal.

25 szálloda KÖzÜl 
VálaszThaTnaK

Meghívás 2 fő részére egy exkluzív 
gasztronómiai élményre.

20 GourmeT éTTerem 
KÖzÜl VálaszThaTnaK 

Meghívás 1 vagy 2 fő részére egy kényeztető 
programra, hölgyeknek vagy uraknak. 

ProGram KÖzÜl 
VálaszThaT

ProGram és TanFolyam 
KÖzÜl VálaszThaT80

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy új hobbi felfedezésére.

1-4 éjszakás üdülés 2 főnek, 
különleges programokkal.

35 úTi cél KÖzÜl 
VálaszThaTnaK Ínyenc ProGram 

KÖzÜl VálaszThaTnaK70

Meghívás 2 fő részére egy különleges 
ízutazásra, számos étel és ital 
különlegesség felfedezésére.

Tematikus ajándékdobozokélményajándékaink

120140

100

100

Meghívás 1 vagy akár több főnek egy felejthetetlen 
kalandra, földön, vízen vagy levegőben.

ProGram KÖzÜl 
VálaszThaT
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Fantáziadús programok Szabadidő,
Wellness és Gasztronómia területen

Energikus feltöltődés Szabadidő,
Wellness és Gasztronómia területen

ProGram KÖzÜl 
VálaszThaT

ProGram KÖzÜl 
VálaszThaT

ProGram KÖzÜl 
VálaszThaT

Harmonikus kikapcsolódás Szabadidő, Wellness 
és Gasztronómia területen

Vegyes ajándékkártyák

Bővebb információ: www.feldobox.hu

harmónia
ajándékkártya

Fontos információk / felhasználási feltételek

�	Az Ön Feldobox Élmény-Kuponja 2008. december 31-ig érvényes. Az Élmény-Katalógusban 

részletesen bemutatott szolgáltatásokra használható fel, a szolgáltatást nyújtó partnereink 

szokásos nyitvatartási idejében, és foglaltságuk függvényében. 

�	Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, közölje vele, 

hogy Ön egy Feldobox Élmény-Kupon birtokosa és adja meg a Kupon sorszámát is.

�	Amennyiben partnerünk a kívánt idôpontban nem tudja Önt fogadni, egyeztethet vele 

másik idôpontot, vagy választhat másik programot az Élmény-katalógusból.

�	A program helyszínére érkezve adja át a megfelelôen kitöltött Kupont partnerünknek. A 

nem megfelelôen kitöltött Kuponokat partnereink visszautasítják. A Kuponra fokozottan 

ügyeljen, mert annak elvesztése vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehetô 

igénybe, és az elvesztett Kupont pótolni nem áll módunkban.

�	A programokat mindenki saját felelôsségére veszi igénybe (bizonyos partnereink errôl 

nyilatkozatot is iratnak alá az élmény igénybevétele elôtt). A Kupon felhasználója semmilyen 

esetben nem vonhatja felelôsségre ennek kibocsátóját (FDB Kft-t) és forgalmazóit, a Kupon 

felhasználása vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért. 

�	A Feldobox Élmény-Kupon nem fizetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be 

készpénzre és nem váltható vissza. 
�	Amennyiben több információt szeretne megtudni cégünkrôl, általános feltételeinkrôl, 

termékeinkrôl, kérjük látogasson el weboldalunkra (www.feldobox.hu) vagy keressen fel a 

06 1 785 56 70-es telefonszámon.

harmónia

ajándékkártya

Fontos információk / felhasználási feltételek

�	Az Ön Feldobox Élmény-Kuponja 2008. december 31-ig érvényes. Az Élmény-Katalógusban 

részletesen bemutatott szolgáltatásokra használható fel, a szolgáltatást nyújtó partnereink 

szokásos nyitvatartási idejében, és foglaltságuk függvényében. 

�	Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, közölje vele, 

hogy Ön egy Feldobox Élmény-Kupon birtokosa és adja meg a Kupon sorszámát is.

�	Amennyiben partnerünk a kívánt idôpontban nem tudja Önt fogadni, egyeztethet vele 

másik idôpontot, vagy választhat másik programot az Élmény-katalógusból.

�	A program helyszínére érkezve adja át a megfelelôen kitöltött Kupont partnerünknek. A 

nem megfelelôen kitöltött Kuponokat partnereink visszautasítják. A Kuponra fokozottan 

ügyeljen, mert annak elvesztése vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehetô 

igénybe, és az elvesztett Kupont pótolni nem áll módunkban.

�	A programokat mindenki saját felelôsségére veszi igénybe (bizonyos partnereink errôl 

nyilatkozatot is iratnak alá az élmény igénybevétele elôtt). A Kupon felhasználója semmilyen 

esetben nem vonhatja felelôsségre ennek kibocsátóját (FDB Kft-t) és forgalmazóit, a Kupon 

felhasználása vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért. 

�	A Feldobox Élmény-Kupon nem fizetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be 

készpénzre és nem váltható vissza. 
�	Amennyiben több információt szeretne megtudni cégünkrôl, általános feltételeinkrôl, 

termékeinkrôl, kérjük látogasson el weboldalunkra (www.feldobox.hu) vagy keressen fel a 

06 1 785 56 70-es telefonszámon.

energia
ajándékkártya

harmónia

ajándékkártya

fantázia

ajándékkártya

energia

ajándékkártya

Fontos információk / felhasználási feltételek

�	Az Ön Feldobox Élmény-Kuponja 2008. december 31-ig érvényes. Az Élmény-Katalógusban 

részletesen bemutatott szolgáltatásokra használható fel, a szolgáltatást nyújtó partnereink 

szokásos nyitvatartási idejében, és foglaltságuk függvényében. 

�	Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, közölje vele, 

hogy Ön egy Feldobox Élmény-Kupon birtokosa és adja meg a Kupon sorszámát is.

�	Amennyiben partnerünk a kívánt idôpontban nem tudja Önt fogadni, egyeztethet vele 

másik idôpontot, vagy választhat másik programot az Élmény-katalógusból.

�	A program helyszínére érkezve adja át a megfelelôen kitöltött Kupont partnerünknek. A 

nem megfelelôen kitöltött Kuponokat partnereink visszautasítják. A Kuponra fokozottan 

ügyeljen, mert annak elvesztése vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehetô 

igénybe, és az elvesztett Kupont pótolni nem áll módunkban.

�	A programokat mindenki saját felelôsségére veszi igénybe (bizonyos partnereink errôl 

nyilatkozatot is iratnak alá az élmény igénybevétele elôtt). A Kupon felhasználója semmilyen 

esetben nem vonhatja felelôsségre ennek kibocsátóját (FDB Kft-t) és forgalmazóit, a Kupon 

felhasználása vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért. 

�	A Feldobox Élmény-Kupon nem fizetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be 

készpénzre és nem váltható vissza. 
�	Amennyiben több információt szeretne megtudni cégünkrôl, általános feltételeinkrôl, 

termékeinkrôl, kérjük látogasson el weboldalunkra (www.feldobox.hu) vagy keressen fel a 

06 1 785 56 70-es telefonszámon.

fantázia
ajándékkártya

harmónia

ajándékkártya

fantázia

ajándékkártya

100

100

100
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Látogasson el honlapunkra: www.feldobox.hu
Æ Részletes információkat talál a Feldobox-ról és partnereiről.
Æ Kedvező feltételek mellett rendelhet ajándékokat: kényelem, -8% és 
ingyenes házhozszállítás!
Æ Havonta frissülő programajánlónkban saját maga számára válogat-
hat számos vonzó árú szabadidős tevékenység között.

Ellátogathat irodánkba, vagy kereshet minket telefonon munkanapokon 
09:00-től 18:00-ig:
Budapest, II. kerület, Bem rakpart 56. Fsz.1 – Tel: 06 1/786 56 70
(a Margit híd budai hídfőjénél)

Termékeink országszerte közel 200 boltban kaphatók. A teljes lista 
megtalálható honlapunkon.

érdeklődik vagy rendelni szeretne ?

Üzleti negyed

Legyen Ön is Feldobox viszontértékesítő
Amennyiben érdekli a Feldobox forgalmazása boltjában vagy Web-oldalán, 
keressen fel bennünket telefonon vagy e-mailen (info@feldobox.hu).

Legyen Ön is szolgáltató partnerünk
Fantasztikus élményeket kínál a szabadidő, wellness, üdülés és/vagy a 
gasztronómia területén? Ha szeretne bekerülni a Feldobox partneri háló-
zatába, keressen fel bennünket telefonon vagy e-mailen (info@feldobox.hu).

Ajándékozzon élményt az üzleti életben
A cégeknek a Feldobox egy innovatív, praktikus, valódi örömet szerző, 
hatékony ajándékozási lehetőség: üzleti ajándék partnereknek, 
ügyfeleknek, ajándék munkatársaknak... Nagyszerűen használható 
incentive célokra vagy akár nyereményjátékok, promóciók keretében. 
Eredeti ajándék, melyre emlékeznek majd és amely mindenkinek 
tetszik, hiszen a választás szabadságát nyújtja.
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Fontos információk / felhasználási feltételek
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�	Élménykuponja egy szabadon választható programra jogosítja fel a Feldobox partnerei által 
kínált számos lehetőség közül.

�	A partnerek listáját és a programok leírását ez a katalógus, valamint a Feldobox weboldala is 
tartalmazza. A programjainkat folyamatosan felülvizsgáljuk és bővítjük, így előfordulhat, hogy a 
honlapon több lehetőség van feltüntetve, mint a katalógusban. Élménykuponja ezekre is érvényes!

�	Ha valamelyik partnerünk elérhetősége vagy az általa nyújtott szolgáltatás csomag esetleg 
változna, ezeket honlapunkon tesszük közzé. Előfordulhat, hogy egy program megszűnik, ezt 
is honlapunkon tudjuk jelezni. Ebben az esetben kérjük válasszon egy másik lehetőséget a 
széles kínálatból.

�	A jelen katalógusban, az élménykuponon, az ajándékdobozon és a honlapunkon lévő képek 
csak illusztrációk.

�	Amennyiben a kuponon feltüntetett felhasználási idő lejárt, a kupont a partnerek nem 
fogadják el, és a Feldobox nem váltja vissza. Javasoljuk, hogy ne várjon az utolsó pillanatig 
az Önnek legkedvesebb program igénybevételéhez.

�	Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, mondja el, hogy 
Ön egy Feldobox élménykupon birtokosa, és adja meg a kupon nevét is. 

�	A programok és szállások az egyes partnerek szabad kapacitásának és nyitva tartásának 
függvényében foglalhatók le. Amennyiben partnerünk a kívánt időpontban nem tudja Önt 
fogadni, egyeztethet vele másik időpontot, vagy választhat másik programot a katalógusból.

�	A program helyszínére érkezve adja át partnerünknek a megfelelően kitöltött eredeti kupont 
a kártyával együtt. Kupon és kártya csak együtt érvényesek! A kártyát vissza fogja kapni.

�	Semmiképpen ne kaparja le a kártya hátoldalán található azonosító kódot. Ha a kód láthatóvá 
válik, a kártyát nem fogadják el, és becserélésére nincsen lehetőség. 

�	A nem megfelelően kitöltött kuponokat partnereink visszautasítják. A kuponra fokozottan 
ügyeljen, mert annak elvesztése vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehető 
igénybe, és az elvesztett kupont pótolni nem áll módunkban.

�	A programokat mindenki saját felelősségére veszi igénybe (bizonyos kaland partnereink erről 
nyilatkozatot is iratnak alá az élmény igénybevétele előtt). A kupon felhasználója semmilyen 
esetben nem vonhatja felelősségre ennek kibocsátóját (FDB Kft-t) és forgalmazóit, a kupon 
felhasználása vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért.

�	A szállások, a törvény által előírt módon, idegenforgalmi adó (IFA) megfizetését kérhetik a 
helyszínen. Ez általában pár száz forint /fő /éjszaka szokott lenni, összege helyszínfüggő.

�	A Feldobox élménykupon nem fizetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be 
készpénzre és nem váltható vissza. 

�	Az oldalakon található minden szöveg és fénykép a szerzői jog védelme alatt áll. Az írások 
bármilyen nemű utánközlése kizárólag a Feldobox írásos engedélyével lehetséges.

�	A katalógusban feltüntetett, extra kedvezmények a Feldobox élménykártya felmutatásával 
vehetők igénybe a partnereink által meghatározott feltételekkel, általános listaárakra 
érvényesek, más akciókra vagy szezonális ajánlatokra nem érvényesek.


