
családi élmények ajándékba



Üdvözlünk a Győri Édes családi élményeinek világában!

A Győri Édes ajándékát tartod a kezedben. Ebben a sokszínű 
programajánlatban biztosan megtalálod azt a szabadidős tevékenységet, 
amellyel az egész család felejthetetlen élményeket szerezhet, legyen szó akár 
kicsikről, akár nagyokról. Válassz a katalógus 44 programja közül,  
és élvezzétek a közös kalandot! 

1. Válassz ki egy programot!

2.  Vedd fel a kapcsolatot a felsorolt partnereink valamelyikével.  
A foglalásnál jelezd, hogy ajándékkártyát veszel igénybe!

3.	 	A	helyszínen	maximum	30	000	Ft	értékben	használd	fizetési	eszközként	 
a	Győri	Édes	ajándékkártyát!

GYŐRI ÉDES  FELDOBOX

Program térkép:



Az ajándékkártya a programfüzet 44 helyszínén tetszőleges módon használható fel, maximum 30 000 Ft értékben.

1. 3D Gallery - Budapest .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  4

2. Aktív Park - Budapest ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 5

3. Alkotás utca - Budapest (3 helyszín),  
 Debrecen, Győr . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 6

4. Amazing Metal Art Gallery - Budapest . ... ... ... ... ... . 7

5. Apacuka Ceramics - Budapest. ... ... ... ... ... ... ... ... . 8

6. Barátságos Faházak - Kehidakustány.. ... ... ... ... ... . 9

7. Capitol Lovarda - Pákozd.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10

8. Creator Nyitott Műhely - Budapest .. ... ... ... ... ... ... 11

9. Csillagösvény Útvesztő  
 Öko Élménypark - Ópusztaszer  ... ... ... ... ... ... ... ... 12

10. INDOOR Budapest MiniGolf - Budapest ... ... ... ... ... 13

11. Ursa Maior Kreatív Műhely - Budapest . ... ... ... ... ... 14

12. Csupakaland Élménypark - Budapest, Fót ... ... ... ... 15

13. Galéria Cukrászda - Zebegény.. ... ... ... ... ... ... ... ... 16

14. Gipszkorszak Alkotó Játszóház  
 - Budapest (2 helyszín).. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17

15. Jet-Park Fundy tó - Gyál ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18

16. Krista Porta - Ságvár  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19

17. Maciművek - Budapest . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...20

18. MiniPolisz - Budapest ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21

19. Ferencz Porta - Bemutató Gazdaság  
 és Vendégszállás az Őrségben - Szalafő .. ... ... ... ...22

20. Fővárosi Állat- és Növénykert - Budapest ... ... ... ...23

21. High-Tech Sportok Bázisa  
 - Budapest, Mátrafüred, Balatonfüred, Hévíz.. ... ...24

22. Naturpolc - Budapest ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25

23. Öko-Park Panzió-Kemping***  
 és Kalandpark - Eger-Szarvaskő.. ... ... ... ... ... ... ...26

24. Pániq Szoba - Budapest (4 helyszín), Győr ... ... ... ... 27

25. Play VR Budapest - Budapest ... ... ... ... ... ... ... ... ...28

26. RMC Motor – Quad Tours - Törökbálint, Érd,  
 Sóskút, Várgesztes, Velence, Dunaszentmiklós.. ...29

27. Skyward - Budapest.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...30

28. Sugár Bowling & Pub - Budapest . ... ... ... ... ... ... ... 31

29. Szelfi Múzeum - Budapest (2 helyszín) . ... ... ... ... ...32

30. Teaprogramok - Budapest ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...33

31. Vetélkedőszoba - Budapest . ... ... ... ... ... ... ... ... ...34

32. VR Center - Budapest ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...35

33. VR Rehab - Budapest  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...36

34. Zobori Élménypark - Zalaszabar .. ... ... ... ... ... ... ... 37

35. Martfű Termál Spa - Martfű .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...38

36. Xstation - Győr .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...39

37. Exit the Room - Budapest  
 és Debrecen (2-2 helyszín) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...40

38. Heliforce - Kiskunlacháza. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41

39. Leila Úszóház - Újlőrincfalva  ... ... ... ... ... ... ... ... ...42

40. Homokháti Quad Safari - Mórahalom ... ... ... ... ... ...43

41. Tokaji Séta - Tokaj. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...44

42. Kézzel-Lábbal – Zörög Porta - Csesznek . ... ... ... ...45

43. Ezüstfenyő Hotel - Telkibánya.. ... ... ... ... ... ... ... ...46

44. Kreatív Hobby - Budapest (5 helyszín),  
 Pécs, Tatabánya ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47

Tartalom

3



Emlékszel még, amikor gyermekkorodban egy kép előtt állva,  
vagy mesekönyvet lapozgatva legyőzhetetlen vágyat éreztél,  
hogy beköltözhess a történetbe és a mesevilág részévé válj? 

Eszedbe jutnak azok az idők, amikor gyermekeid is keresik  
a varázslatos képek és történetek belsejébe vezető utat? 

Akár kicsikkel, akár nagyokkal látogattok el a 3D Gallery Budapest 
kiállítására, átélhetitek ezt a csodát; a műalkotások rengetegében 
bolyongva egyszerre szárnyra kap a képzeletetek, és máris a tenger 
habjain ringatóztok, balerinaként piruetteztek, vagy meghódítatlan 
hegycsúcsok felé törhettek. 

A kalandotokról a 3D 
Gallery munkatársai 
fényképeket is készítenek, 
de akár ti magatok is 
megörökíthetitek.

Elérhetőség: 
Cím: 1065 Budapest,  

Bajcsy-Zsilinszky út 17. 

Telefon: 30/211-8863 

E-mail: office@3dgallerybudapest.hu

Honlap: www.3dgallerybudapest.hu 

Nyitva tartás: 
Vasárnap – Csütörtök: 10:00 - 20:00 

Péntek – Szombat: 10:00 - 21:00

Elhelyezkedés / megközelítés: 
M1/M2/M3 metróval a Deák Ferenc téri 

megállóig, onnan 500 métert gyalogolva 

a Nyugati tér felé a jobb oldalon található 

a galéria.

Hasznos információk: 
Ajánlott az előzetes online időpontfoglalás. Magyar/angol/német/ és 
jelnyelvi tárlatvezetés. Tárlatvezetés előtt rövid eligazítást tartanak. 
A tárlatvezetés során készült fényképeket e-mailben kapjátok meg. 
Saját fotók is készíthetők.

3D Gallery Budapest
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Ha gyermeked igazi örökmozgó, vár titeket az Aktív Park 
mászólabirintussal, csúszdával, ugrálóvárral és labdatengerrel. 

Az autó- és motorrajongó gyermekek biztonságos körülmények 
között próbálhatják ki a gokartot vagy a motorozást. 14 éves kortól 
akár maguk is vezethetik az autót, a kisebbek pedig kétszemélyes 
autókban élvezhetik a száguldás örömét. 

Ha gyermeked négy kerék helyett 
inkább két keréken gurulna, 
szakképzett és felkészült oktatók 
segítenek, hogy biztosan ne 
essen baja. 

Te pedig lazíthatsz, ugyanis 
a játszóházon belüli kávézó 
lehetővé teszi, hogy figyelemmel 
kísérhesd gyermeked 
szórakozását, miközben te 
pihensz.

Elérhetőség: 
Cím: 1173 Budapest, Pesti út 474., 

Telefon: 20/257-6745, 

E-mail: kapcsolat@aktivpark.hu

Honlap: www.aktivpark.hu

Nyitva tartás: 
Játszóház, Gokart:

Szerda - Vasárnap: 10:00 - 20:00

Gyermekmotor:

Szezonális, előzetes egyeztetés alapján.

Elhelyezkedés / megközelítés: 
M0-s Maglódi (48-as) lehajtó felől 

Budapest centrum irányába az első 

lehetőségnél jobbra kell kanyarodni 

a telephelyre majd kb. 200m-t felfelé 

menni.

Aktív Park

Hasznos információk: 
Időpont egyeztetése szükséges. Ingyenes parkolás. Szezonális, 
időjárástól függő program. Szakképzett oktatók. Technikás, 
biztonságos pályák. Gyerekmotorozás 5 éves kortól és 120 cm-től.  
Zárt cipő és hosszú ruházat ajánlott. Étkezési lehetőség a bisztróban.
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Alkotás utca

Elérhetőség: 
Cím 1: 1061 Budapest, Izabella utca 91/A

Cím 2: 1136 Budapest, Pannónia utca 30.

Cím 3: 1011 Budapest, Mária tér 3.

Cím 4: 4024 Debrecen, Piac utca 28.

Cím 5: 9022 Győr, Pálffy utca 3-5. 

Telefon: 70/230-5949  

E-mail: info@alkotasutca.hu  

debrecen@alkotasutca.hu

Honlap: www.alkotasutca.hu  

Nyitva tartás: 
Az események időpontjáról a partner 

honlapján tájékozódhatsz.

Elhelyezkedés / megközelítés: 
Az Izabella utca a 4/6-os villamos 

Oktogon megállójától 5 perc sétára 

található. A Pannónia utca a Jászai Mari 

tértől kb. 10 perc sétára található. A Mária 

tér a Bem rakparttól egy kis sétával,  

a Máltai Szeretetszolgálat mellett  

a Batthyány útra térve pár percre található. 

A Piac utca Debrecenben a Csonka 

templommal szemben, a Gambrinus közben 

található. Győrben pedig az 1-es útról a 

Teleki László és a Pálffy utcán haladva a 

Saru közben található.

Hasznos információk: 
Internetes foglalás kötelező, készpénzes fizetést választva. A program 
nem igényel semmilyen előképzettséget. A program kb. 3 órás.  
10 perccel a program előtt ajánlott megérkezni. Érdemes olyan 
ruhában érkezni, amit nem sajnáltok, ha festékes lesz. 10 éves kortól 
ajánlott. Az elkészült képek hazavihetők.

Ha azt gondoltátok, nem tudtok vagy nem szerettek festeni, próbáljátok 
ki az Alkotás utcában, és meglátjátok, hogy nektek is megy! 

Nem kell hozzá egyéb, mint egy vászon, ecset, festék és egy 
kényelmes ruha, amelyet nem féltek összefestékezni. Igazi 
műhelymunka folyik itt: az instruktor a választott kép segítségével 
minden ecsetet varázserővel ruház fel, és ha kell, értő tanáccsal vagy 
technikai trükkel segít. 

Hidd el, ti is hamar  
az üres vászon szerelmesei 
lesztek. A laza, jó 
hangulatú foglalkozásról 
a saját alkotásotokkal 
és a festés szabad, 
felejthetetlen élményével 
távozhattok majd.
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Hasznos információk: 
A pincehelyiség felett bár üzemel. A helyszínen külön térítés ellenében 
lehetőség van baltadobálás kipróbálására.

Barangoljatok Magyarország első futurisztikus scrap metál kiállításán, 
ahol a művészet és a kreatív recycling igazi underground környezetben 
találkozik. A közel 30 monumentális szobor teljes mértékben 
fémhulladékok újrafelhasználásával és újraértelmezésével készült. 

Olyan ismert filmkarakterek elevenednek meg, mint az Alien, 
Megatron, vagy akár a Jurassic Park elveszett világa. 

Látogassátok meg, gyönyörködjetek a többméteres szobrokban, akár 
fotózzátok is le őket! Biztosan nem fogtok csalódni!

Amazing Metal Art Gallery

Elérhetőség: 
Cím: 1074 Budapest, Dohány utca 30./A

Telefon: 1/622-9453 

E-mail: info@metalartgallery.hu

Honlap: www.metalartgallery.hu

Nyitva tartás: 
Hétfő, Szerda, Csütörtök, Péntek: 

14:00 - 20:00

Szombat - Vasárnap: 12:00 - 20:00

Kedd: Zárva

Elhelyezkedés / megközelítés: 
M2-es metróval Astoria vagy Blaha Lujza 

tértől 5 perc sétára. 5,7,8E,108E,133E 

buszokkal az Uránia megállótól 2 perc  

sétára. Bejárat a Baz Beer Baron 

keresztül.
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Elérhetőség: 
Cím: 1066 Budapest, Jókai u. 1.

Telefon: 20/214-1111, 20/516-9430 

E-mail: office@apacukaceramics.com

Honlap: www.apacukaceramics.com

Nyitva tartás: 
Az események időpontjáról a partner 

honlapján tájékozódhatsz.

Elhelyezkedés / megközelítés: 
M1-es metróval az Oktogon megállóig, 

ahonnan a Jókai tér felé indulva 4 perc 

sétával elérhető. Jobbra az első utca 

lesz a Jókai utca.

Hasznos információk: 
Előzetes bejelentkezés szükséges e-mailben. A workshop időtartama 
kb. 2,5 óra.  Minden munka mázazásra kerül. A kerámiák teljes 
elkészüléséig kb. 5 hétre van szükség.

Az Apacuka Ceramics 
műhelyt egy képzőművész-
néprajzos házaspár hozta 
létre azzal a céllal, hogy 
vendégeiket a különleges 
alkotás örömével 
ajándékozzák meg. 

A kerámiakészítés olyan foglalatosság, amely teljes elmélyülést, 
divatos kifejezéssel élve flow-élményt kínál. Ha elkezditek, hamar 
azon kapjátok magatokat, hogy kezeteket a fantázia vezeti, és csodás 
alkotás részesévé váltok. Persze a dolog azért nem ennyire egyszerű, 
hiszen, ha szép tárgyakat szeretnétek készíteni, nem árt elsajátítani 
néhány technikát. 

A mintázó kerámiakészítés szárnyakat ad a kreativitásnak, és 
mindenki örömét lelheti benne, aki egyedi, különleges és csodaszép, 
tárgyak megalkotására vágyik. Ragyogó színekkel, különleges 
mintázatokkal, személyre szóló ábrákkal kelthetitek életre a tárgyakat. 
Ízelítőként érdemes ellátogatni a honlapjukra, és talán hamar 
megtaláljátok új, életre szóló hobbitokat.

Apacuka Ceramics
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Elérhetőség: 
Cím: 8784 Kehidakustány, Kossuth u. 21. 

Telefon: 70/368-2106, 30/911-5162 

E-mail: info@kehidafahaz.hu

Honlap: www.kehidafahaz.hu

Nyitva tartás: 
Egész évben, előzetes egyeztetés alapján.

Elhelyezkedés / megközelítés: 
Keszthelytől 22 km észak-nyugatra. 

Kehidakustányra érve a Dózsa György 

utcáról jobbra fordulva a Taligás utcára, 

majd balra a Kossuth Lajos utcában.

Hasznos információk: 
Érkezés 14:00 órától, távozás 10:00 óráig. Díjtalan parkolás  
az udvarban. Gázfűtés, klíma. Wifi a kertben. Gyerekbarát szállás.  
Háztáji állatok, petanque, focipálya és kerti sütő.

A zalai dombok ölelésében, Kehidakustányon várnak a Barátságos 
Faházak. A hatalmas, üde, zöld kertben három, minden kényelmet 
kiszolgáló faház biztosítja a család zavartalan pihenését. 

A pihenésre szükségetek is lesz, hiszen a környék rengeteg látnivalót 
kínál; a Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő, vagy a közeli golfpálya 
csupán egy kellemes séta, kerékpárral pedig Hévíz, Keszthely vagy  
a Balaton számos, szebbnél szebb pontja is könnyedén elérhető, de  
a lovaglás, a horgászat, a kerti sütöde és a játszótér is remek 
időtöltést lehet. 

A változatos, gazdag programlehetőségek és a csodaszép 
környezet minden évszakban kikapcsolódást ígérnek; a fából épült 
és túlnyomórészt fából berendezett, hangulatos kis házak modern 
technológiával szigeteltek, klímával, egyéni gázfűtéssel, sőt, a hideg 
napokon üvegajtós, fatüzeléses kandallóval várnak titeket.

Barátságos Faházak
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Elérhetőség: 
Cím: 8095 Pákozd, 

Külterület 046/7 hrsz., 

Telefon: 20/428-4698, 

20/257-1199, 30/459-5911

E-mail: classichorsekft@gmail.com

Honlap: www.capitollovarda.hu

Nyitva tartás: 
Egész évben, előzetes egyeztetés alapján.

Elhelyezkedés / megközelítés: 
Budapestről kb. 55 km. Az M7-esen  

a velencei kijáratig, majd Velencén  

az Ország útra rátérve kb. 7 km-t haladva 

a főúton Pákozd külterületéig, ahol  

a körforgalomból az 1. kijárat lesz  

a lovardához vezető út.

Hasznos információk: 
Előzetes bejelentkezés szükséges. Kezdőknek és haladóknak egyaránt 
ajánlott. 5 éves kortól. Sportcipő és hosszúnadrág viselése ajánlott.

Téged is elvarázsolt 
a Kincsem film? 
Gyermekkorod óta 
szeretnéd elsajátítani 
a lovaglás művészetét, 
esetleg mindig is érdekelt 
ez a csodás szakma vagy a 
lovassportok világa? 

Ha igen, a Capitol Lovarda képzett oktatói és megbízható oktató és 
terápiás lovai várnak téged és családodat! A tapasztalat miatt nem kell 
aggódnod, ugyanis kezdő és haladó vendégeket is szívesen várnak, 
így elsajátíthatjátok az alapokat, felfedezhetitek, milyen az elemi 
lovasérzék, vagy akár tovább is fejleszthetitek a korábban elsajátított 
ismereteket. 

A lovarda békés, nyugodt környezetben, Pákozd szívében található, 
nem messze a dégi Festetics-kastélytól, ahol a Kincsem megannyi 
jelenetét forgatták, így a vidék felfedezése összefonódhat egy régóta 
dédelgetett gyermekkori álom megvalósításával, vagy egy új hobbi 
felfedezésével. 

Capitol Lovarda
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Elérhetőség: 
Cím: 1141 Budapest, Mályva u. 15. 

Telefon: 1/613-5979, 20/221-7744

E-mail: hello@creatorbudapest.hu

Honlap: www.creatorbudapest.hu

Nyitva tartás: 
Hétfő – Szombat: 10:00 - 20:00 

Egyéb időpontban: egyeztetés alapján

Elhelyezkedés / megközelítés: 
Az Örs Vezér térről 3/62/62A villamossal 

1 megálló Zugló irányába, onnan 4 perc 

sétával elérhető a műhely. Autóval 

parkolási lehetőség a műhely előtt.

Hasznos információk: 
Előzetes bejelentkezés szükséges. 6 éves kortól ajánlott felnőtt 
kísérővel. Szükség esetén szakember segítsége igénybe vehető.  
A segéd- és alapanyagok biztosítottak, kérés esetén méretre vágják.

A Creator Nyitott Műhely felejthetetlen, közösen töltött órákat kínál, 
ahol az alkotás örömét a család apraja-nagyja együtt élheti át.  
A program egy családi barkácsolás, ahol közösen készíthettek lovagi 
várat vagy bútorozott, kétszintes babaházat. 

Az előkészített tervekre, vagy méretre vágott alkatrészekre alapozva 
akár egyedi megjelenésű várakat is készíthettek, így az egész család 
átélheti az ötletelés és a kivitelezés minden örömét, az előkészítést 
pedig a műhely ügyes kezű mesterei biztosítják. 

Nagy élmény annak, aki kapja, 
nem kisebb annak sem, aki adja.  
A végeredmény nem csupán 
személyes lesz, de a közös 
munkálkodás életre szóló 
emlékét is magában rejti. 

Creator Nyitott Műhely
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Elérhetőség: 
Cím: 6767 Ópusztaszer,  

Szoborkert utca 1. 

Telefon: 30/981-9914, 70/367-4345

E-mail: info@csillagosveny.com

Honlap: www.csillagosveny.com

Nyitva tartás: 
Szeptember 1 - November 15.:  

Kedd - Vasárnap 9:00 - 18:00

Március 15 – Április 30.:  

Kedd - Vasárnap 9:00 - 18:00

Május 1 – 31.:  

Kedd - Vasárnap 9:00 - 19:00

Június 1 – Augusztus 31.:  

Kedd - Vasárnap 9:00 - 19:00

Elhelyezkedés / megközelítés: 
Budapesttől az M5 autópályán a 140-es 

lehajtóig. Szegedtől 28 km-re.

Hasznos információk: 
Előzetes bejelentkezés szükséges. Gyerek: 4 éves kortól vagy diákkal.

Az ópusztaszeri Csillagösvény Útvesztő Öko Élménypark 
különleges, Közép-Európában egyedülálló labirintusrendszereiben 
megismerhetitek az útkeresés szórakoztató oldalát, a logikai 
feladványok, a népi-és gyermekjátékok pedig nem csupán  
a kisebbeknek jelenthetnek élvezetes időtöltést. 

Európa legnagyobb sövénylabirintusában bolyongva találkozhattok 
a magyar történelem ismert alakjaival, valamint a földrajz és élővilág 
sokszínű képviselőivel. 

A különleges, természetes anyagokból készült, számtalan fejlesztő 
játékot bemutató játszótéren a nagyok is újraélhetik a gyermekkor 
kíváncsi gondtalanságát. 

Keressétek fel ezt a különleges 
kikapcsolódást nyújtó kalandparkot 
Ópusztaszeren, és versenyezzetek 
a családdal, ki ad több helyes 
megfejtést az út során felbukkanó 
feladványokra. Hajrá egyik, győzzön 
az ügyesebbik!

Csillagösvény Útvesztő Öko Élménypark
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Elérhetőség: 
Cím: 1061 Budapest, Király utca 8-10. 

Central Passage Földszint

Telefon: 70/940-0753

E-mail: info@indoorbudapest.hu

Honlap: www.indoorbudapest.hu

Nyitva tartás: 
Hétfő - Kedd: Zárva

Szerda – Péntek: 14:00 – 22:00

Szombat – Vasárnap: 10:00 – 22:00

Elhelyezkedés / megközelítés: 
Tömegközlekedéssel könnyen 

megközelíthető Deák Ferenc tértől  

100 méterre található. Autóval parkolni 

az utcán, illetve a Central Passage 

parkolójában kedvezményesen 

lehetséges. 

Hasznos információk: 
Előzetes bejelentkezés ajánlott. A helyszínen büfé üzemel. Extrém 
szelfi pontok.

Felejtsétek el az egyhangú programokat, és vegyétek célba Budapest 
legexkluzívabb minigolf centrumát! 

Három egyedülálló termen keresztül 18 pálya vár titeket. Rettegjétek 
végig a horror szobát, tévedjetek el egy varázslatos erdőben, 
játsszatok óriás állatok és káprázatos, világító növényzet között, vagy 
utazzatok a világűrben, fényesen ragyogó csillagokkal ölelve, egyik 
fekete lyuktól a másikig! 

Az INDOOR több mint a város legizgalmasabb minigolf klubja; családi 
kikapcsolódás, közösségi tér és páratlan rendezvényhelyszín. 

INDOOR Budapest MiniGolf 
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Elérhetőség: 
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 88-92.

Telefon: 31/783-7579

E-mail: info@ursamaior.hu

Honlap: www.ursamaior.hu

Nyitva tartás: 
Folyamatosan változó. Kurzusok 

jellemzően hétvégén, reggel 9:00  

és este 21:00 óra között. Kérjük, 

érdeklődj telefonon, vagy interneten.

Elhelyezkedés / megközelítés: 
9, vagy 109-es autóbuszokkal 

a Nagyszombat utcáig, vagy a 17 és 41-es 

villamosokkal a Katinyi mártírok parkja 

megállóig. Az állomásoktól pár perc 

sétára található.

Hasznos információk: 
A szappankészítő tanfolyam körülbelül 3 órás. A tanfolyamokhoz 
minden eszköz biztosított. Az elkészített szappanok hazavihetők.  
A jelentkezés a weboldalon keresztül is lehetséges.

Nincs szilárdabb bázis, mint egy összetartó család. Ha ez az 
összetartás a szórakozásban is jelen van, igazán felhőtlenül tölthetitek 
el az időt. 

Az Ursa Maior Kreatív Műhely programjai igen különlegesek: a közös 
móka és a közös elmélyedés is szerepet kap bennük. Alkossatok 
együtt, oldjatok meg rejtélyeket közösen!

Süthettek süteményt, de ne csupán egy hozzávalókkal teli keverőtálat 
képzeljetek magatok elé; keressétek meg az összetevőket, készítsétek 
el a finomságokat, és szabaduljatok ki együtt egy útvesztőből. 

Vagy tanuljátok ki  
a finomabbnál finomabb, 
természetes szappanok 
elkészítésének csínját-
bínját, és kényeztesse 
magát a család illatos, 
szappanos fürdőkkel.

Ursa Maior Kreatív Műhely
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Elérhetőség: 
Cím 1: 1117 Budapest Hunyadi János út 19. 

Cím 2: 2151 Fót, Fehérkő u. 1. 

Telefon: 70/418-1980, 70/678-7491

E-mail: rendezveny@csupakaland.hu, 

fotrendezveny@csupakaland.hu

Honlap: www.csupakaland.hu

Nyitva tartás: 
Csupakaland Élménypark - Savoya Park 

Kedd - Péntek: 14:00 - 20:00 

Szombat - Vasárnap: 10:00 - 20:00 

Csupakaland Élménypark - Auchan Fót 

Hétfő - Szombat: 10:00 - 20:00 

Vasárnap: 10:00 - 19:00

Elhelyezkedés / megközelítés: 
A Savoya Park a 17-es villamossal 

érhető el, illetve autóval a Budafoki úton 

keresztül. A fóti Auchan pedig az M0-ást 

a 69-70-es kijáraton elhagyva érhető el. 

Parkolási lehetőség  

a bevásárlóközpontok területén.

Hasznos információk: 
Előzetes bejelentkezés szükséges. Csupavár Mászóka: 
padlószőnyegezett terek, szivacspadló, csúszda, labdafürdő.  
Nerf pályák: szivacskilövő, 10 db töltény, védőszemüveg.  
A szabadulószobák eltérő életkorúaknak ajánlottak.

A Csupakaland Élménypark az egész család számára kiváló 
programokat tartogat, a rengeteg játékkal pedig egyszerűen 
lehetetlen betelni! 

A Csupavár Mászóka, a Jusski! szabadulószobák és a hivatalos Nerf 
élménypályák nem csupán a képzeletet, de a testet is megmozgatják! 

Elmerülhettek Atlantisban, 
barangolhattok egy zombi 
városnegyedben, vagy akár 
felderíthetitek a távoli jövőt a 
Tejút szélén! Együtt küzdhettek 
és izgulhattok a nem mindennapi 
Nerf terepeken. 

De ha épp nem a jövő, hanem inkább a múlt vagy a jelen gordiuszi 
csomóját oldanátok meg, úgy a Jusski! szobába lépve kattan a zár 
a hátatok mögött, és, hogy egy elvarázsolt padlásra, egy korántsem 
átlagos osztályterembe, egy vártömlöcbe, vagy épp egyenesen 
Drakula karjaiba sétáltok-e bele, az majd kiderül!

Csupakaland Élménypark
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Elérhetőség: 
Cím: 2627 Zebegény, Petőfi tér 6.   

Telefon: 20/433-1732

E-mail: zebimarta@gmail.com

Honlap: www.facebook.com/

galeriacukraszda

Nyitva tartás: 
Hétfő - Péntek: 9:00 - 18:00

Szombat: 9:00 - 19:00

Vasárnap: 9:00 - 17:00

Elhelyezkedés / megközelítés: 
A 12-es főúton Zebegényig, itt a vasúti 

híd alatt áthaladva érhető el a Petőfi tér.

A Galéria Cukrászda 1993-ban nyitott meg azzal a céllal,  
hogy időszaki kiállítások keretében, a cukrászdába betérő vendégeket 
megismertessék számos neves művész munkájával.

Egy finom kávé, egy-egy kiváló sütemény vagy fagylalt mellett egy 
cseppnyi művészeti élmény részesévé válhattok, hisz a Galéria helyet 
adott már többek között Vasarely, Chagall, Gross Arnold és Borsos 
Miklós alkotásainak is. 

Ha ötvözni szeretnétek a kulináris és művészeti élményeket,  
ne hagyjátok ki ezt a zebegényi kincsesdobozt!

Galéria Cukrászda
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Elérhetőség: 
Cím 1: Gipszkorszak MiniPolisz  

1061 Budapest, Király utca 8-10.  

Central Passage üzletház 

Cím 2: Gipszkorszak Millenáris 1024 

Budapest, Fény u. 20-22. Millenáris  

«Fogadó Épület», Millipop Mosolygyár

Telefon: 70/518-1602 

E-mail: info@gipszkorszak.hu 

Honlap: www.gipszkorszak.hu

Nyitva tartás: 
Gipszkorszak MiniPolisz: 

Szerda - Vasárnap: 10:00 - 19:00

Gipszkorszak Millenáris: 

Hétfő - Péntek: 14:00-20:00 

Szombat - Vasárnap: 10:00-20:00 

A nyitva tartás zártkörű rendezvények 

miatt változhat. Kérjük, ellenőrizd  

a partner weboldalán!

Elhelyezkedés / megközelítés: 
A Gipszkorszak MiniPolisz az M1, M2, M3-

as metróval, vagy a 47-49-es villamossal, 

valamint a 9-es busszal a Deák Ferenc 

téri megállótól megközelíthető, ahonnan 

100 méterre, a Király utca elején 

található.

A Gipszkorszak Millenáris a Széll Kálmán 

tértől gyalog 5 percre van. Parkolási 

lehetőség a Millenáris mélygarázsában 

megoldott. 

Hasznos információk: 
4-12 éves gyerekeknek, szülői felügyelet nem szükséges.  
Nincs időkorlát. Szakképzett animátor nyújt segítséget. Könnyen 
lemosható festékek. Kötény biztosított. Bejelentkezés csak 
születésnapi rendezvényhez szükséges. A MiniPolisznál játszóházi 
belépő váltása szükséges.

Ha még nem tudtad volna, hamarosan beköszönt a gipszkorszak. 
A földtörténet e szakaszában rengeteg szín kerül be életünkbe, 
mindennapjainkat az alkotás élménye, a kreativitás, a vidám, önfeledt 
játék és a formák töltik ki. 

Ha szeretnéd, hogy gyermeked hozzá hasonló ügyes kis festők 
közösségében töltse az idejét és élménydús, érzékeket és fantáziát 
kibontakoztató dolgokkal foglalatoskodjon, akkor irány a Gipszkorszak 
játszóház! 

Több száz gipszfigura vár arra, 
hogy apró, dolgos kezek által új 
színt nyerjenek. Lila ló, rózsaszín 
katica, arany macska, pöttyös 
szivárvány? A Gipszkorszak 
eljövetelével bizony nem ritka 
jelenség. 

Melegszívű, szakavatott felnőtt játszótársak, sok-sok szín és még több 
boldog, sikerélményben gazdag gyerek, akik boldogan és büszkén 
térnek haza alkotásaikkal. A világ szép, és a gyermekek teszik azzá!

Gipszkorszak Alkotó Játszóház
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Elérhetőség: 
Cím: 2360 Gyál, Fundy Tó,  

Fundy Fun Park 

Telefon: 70/779-7312 

E-mail: jetparkfundy@gmail.com

Honlap: www.jetpark.hu

Nyitva tartás: 
Májustól szeptemberig. 

Hétfő - Péntek: 10:00 - 19:30

Szombat - Vasárnap: 9:00 - 19:30

Elhelyezkedés / megközelítés: 
A tó Gyál déli részén található, a Bem 

József utca felől közelíthető meg,  

vagy Budapestről az M5-ös autópályán  

a gyáli lehajtónál kihajtva, majd a város 

irányába 1 km múlva jobbra.

Hasznos információk: 
Úszni tudás szükséges. Nagy teljesítményű Yamaha és Sea-Doo,  
ülő- és álló jetskik. A pálya zárt, így nem szükséges jogosítvány  
a jetskihez. A fürdőruhát, törölközőt ne felejtsd otthon. A programok 
időjárásfüggők. Ingyenes trambulin és napozóágy-használat.

Elő a fürdőruhát és a törölközőt, és irány a Fundy tó! A tiszta víz 
tengerkék színe és a csodálatos környezet vízi kalandra csábít a 
tikkasztó nyári forróságban. Ám itt nem csupán arról van szó, hogy 
lehűtsétek magatokat! Valódi adrenalin programmal várnak, tele 
izgalmakkal, száguldással, magassággal és mélységgel. 

Hívd el bátor családtagjaidat vagy barátaidat, pattanjatok jetskire, 
SUP-ra, vízibanánra vagy fánkra, és szeljétek a habokat! Ha túl 
vagytok a tó meghódításán, kényelmes napozóágyakon, napvitorlák 
árnyékában pihenhetitek ki a fáradalmakat. Kiváló kánikulai program, 
ha számotokra a pihenés egyet jelent az izgalommal.

A helyszín a fővároshoz közel, 
Gyálon található. Ha nem jártál 
még ott, talán meg is lepődsz 
majd, hogy Budapest közvetlen 
közelében ilyen páratlan, 
homokos partszakaszra találtál.

Jet-Park Fundy tó
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Elérhetőség: 
 Cím: 8654 Ságvár, Újtelep II. utca 3.

Telefon: 30/324-4132

E-mail: info@kristaporta.hu

Honlap: www.kristaporta.hu

Nyitva tartás: 
Egész évben, előzetes egyeztetés alapján.

Elhelyezkedés / megközelítés: 
Budapesttől 115 km-re. Az M7-es 

autópályán Siófokig, majd onnan  

a 65- ös útra kanyarodva kb. 8 km 

Ságvárig. Ságváron belül a Sport utcára, 

majd az Újtelep II. utcára kanyarodva  

az utca elején található.

Hasznos információk: 
Előzetes időpont-egyeztetés szükséges. A program időtartama  
kb. 2 óra. Parkolási lehetőség a környező utcákban. Szörpök, 
savanyúságok, lekvárok, zöldségkrémek.

Siófoktól alig 10 km-re, Ságváron tárt kapukkal vár titeket  
a Krista Porta. Ha szívesen megkóstolnátok a saját termelésű 
gyümölcsökből és zöldségekből készült szörpjeiket, savanyúságaikat, 
zöldségkrémjeiket és mustban eltett termékeiket, náluk igazi 
családias vendéglátásban lesz részetek. 

Igazi otthoni vállalkozás ők, melyben a család egésze részt vesz:  
a házi portékák címkéjének tervezése és kivitelezése például a család 
leánygyermekének érdeme. Az őstermelői termékek kóstolását 
követően pedig vár titeket a Pajta tárlat, melynek megtekintésével 
egészen az 1800-as évekig visszanyúló időutazáson és tárlatvezetésen 
vehettek részt, ahol a kiállított tárgyak nem egy esetben családi 
örökség részét képezik. 

Ha kedvetek lenne egy nagyobb kiránduláshoz, környékbeli programok 
széles kínálata áll rendelkezésre: túrázási lehetőség a ságvári 
dombokon, a Betyárbarlang, a Virágmányi kunyhó, vagy akár a Képes-
fa felkutatása is csak rátok vár.

Krista Porta
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Ha visszagondolunk, egyetlen biztos pont volt zsenge 
gyermekkorunkban: a játék mackó. A mackó egyedi, szinte nincs 
is belőle két egyforma. A Maciműveknél gyermekeddel együtt 
megtanulhatsz játék mackót készíteni. Nem olyat, amilyet a szüleid 
vettek, nem olyat, amilyen a pajtásodnak volt, hanem olyat, amilyet ti 
szeretnétek! 

Képzeljétek el álmaitok játék 
mackóját, majd készítsétek el  
a helyszínen biztosított anyagok 
és szerszámok segítségével, 
egy szakavatott mackómester 
bábáskodása mellett! 

A mackókészítés igazán egyedi és kreatív tevékenység, ráadásul  
a mackó kitűnő ajándék gyermeknek és felnőttnek egyaránt.  
A végeredmény pedig előre nem is sejtett boldogsággal és az alkotás 
örömével ajándékoz majd meg titeket, amelyet a Maciművektől 
elégedetten távozók népes tábora is bizonyít. Csatlakozzatok 
hozzájuk!

Elérhetőség: 
Cím: 1137 Budapest, Szent István krt. 24. 

Telefon: 20/993-9193 

E-mail: teddymuvek@gmail.com

Honlap: www.macimuvek.hu

Nyitva tartás: 
Egész évben, előzetes bejelentkezés alapján.

Elhelyezkedés / megközelítés: 
A Nyugati tértől 5 perc sétára, a Szent 

István körúton a Duna irányában, jobb 

oldalon. Az üzlet egy belső udvarban 

található.

Hasznos információk: 
Szülővel érkező gyerek esetén 6 éves kortól, szülő nélkül pedig 10 éves 
kortól ajánlott. Regisztráció szükséges. Maximum 5 fős csoportos 
foglalkozás. Előképzettség és kézügyesség nem szükséges.

Maciművek
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Elérhetőség: 
Cím: 1061 Budapest, Király utca 8-10. 

(Central Passage) 1. emelet.

Telefon: 30/584-6626 

E-mail: info@minipolisz.hu

Honlap: www.minipolisz.hu

Nyitva tartás: 
Szerda – Vasárnap: 10:00 - 19:00 

Hétfő – Kedd: Zárva 

A nyitva tartás zártkörű rendezvények 

miatt változhat. Kérjük, ellenőrizd  

a partner weboldalán.

Elhelyezkedés / megközelítés: 
Az M1, M2, M3-as metróval, vagy  

a 47-49- es villamossal, valamint a 9-es 

busszal a Deák Ferenc térig, ahonnan 

100 méterre, a Király utca elején található.

Hasznos információk: 
Előzetes bejelentkezés szükséges. A belépés 3 órás 
benntartózkodásra jogosít. Váltócipő használata nem kötelező.  
Lift elérhető a babakocsival, vagy kerekesszékkel érkezők számára.  
3 éves kor alatti gyermekeknek csak fokozott szülői felügyelettel. 

Minden gyermek szeret arról álmodozni, hogy milyen lesz majd 
felnőttként élni. A MiniPoliszban ez az álom valósággá válik; a kicsikből 
nagyok lesznek, a játékos kedvű nagyok pedig újra kicsikké válhatnak. 

Az interaktív kiállítás tökéletesen 
valósághű, a gyerekek „igaziból” 
kipróbálhatják, milyen lehet 
bolti eladónak, pénztárosnak, 
postásnak, vagy akár 
virágárusnak lenni. 

Amit máshol tilos „piszkálni”, 
közelről megnézni, azt itt mind 
szabad. Nincs szórakoztatóbb, 
mint felnőttet játszani! Ha egy kis 
„felnőtt” a MiniPoliszban szeretné 
ünnepelni a születésnapját, akkor 
igazi színpadon, igazi műsort is 
összeállíthat „felnőtt” barátaival.

MiniPolisz
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Elérhetőség: 
Cím: 9942 Szalafő, Templomszer 11.

Telefon: 94/548-072, 30/420-7011

E-mail: info@ferenczporta.hu

Honlap: www.ferenczporta.hu

Elhelyezkedés / megközelítés: 
Az ország legnyugatibb csücskében, 

Zalaegerszegtől 44km. Budapesttől 

272km, az M7-es autópályán és a 76-os 

főúton, majd Zalaszentgyörgy felé.

Hasznos információk: 
Bejelentkezés 15:00 órától, kijelentkezés 11:00 óráig. Nagyobb 
apartman kérhető családoknak, gyerek felár ellenében. A gazdaságban 
folyó munka bemutatása az évszakok függvénye. Gyerekjátszótér, 
függőágy, hintaágy, grill, tárcsa, bogrács. Csocsó, ping-pong, biliárd, 
lengőteke. Wifi, vezetékes internet. Parkolás a portán. Hozz magaddal 
törölközőt, és cipőt, amit nem sajnálsz összepiszkolni.

Bemutató Gazdaság és Vendégszállás az Őrségben.

Az Őrség a belföldi turizmus egyik legvarázslatosabb célpontja.  
Ezt a vidéket valóban érdemes felfedeznetek, hiszen nemzeti parkja, 
szinte háborítatlan növény- és állatvilága, földrajzi adottságai és 
nem utolsó sorban gasztronómiai hagyományai egyedülállóvá teszik. 
Szalafő ennek a tájnak az egyik gyöngyszeme, itt kezdett új életet 
és alapított gazdaságot egy olyan házaspár, amely a nagyváros zaját 
és lehetőségeit a Ferencz Porta létrehozására és egy mesebeli 
vendégszállás megteremtésére cserélte. 

Ha ezt a programot választjátok, nem csupán tanúi lehettek annak, 
hogy hogyan működik egy farm, ahol kilencven szarvasmarha,  
öt kecske, tizenöt csüngőhasú sertés és számtalan baromfi ad munkát  
a családnak, hanem, ha kedvetek tartja, részt is vehettek  
az állatgondozásban. Az élmény elmondhatatlan, a hely varázsát pedig 
tovább fokozza a békás tó, a játékos, kedves kutyák, a játszótér, amely 
valódi gyerekparadicsom, a házi készítésű sajtok, és persze az Őrségi 
Nemzeti Park csodálatos miliője.

Ferencz Porta
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Elérhetőség: 
Cím: 1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12. 

Telefon: 1/273-4900 

Honlap: www.zoobudapest.com

Feldobox iroda címe a jegyátvételhez: 

1027 Budapest, Bem rkp. 56. fsz. 1. 

Telefon: 1/315-2312, 1/786-5670 

Honlap: www.feldobox.hu

Nyitva tartás: 
A jegyeket munkanapokon 9:00 és 18:00 

között tudjátok átvenni a Feldobox 

irodában az ajándékkártyával.  

Az Állatkert az év minden napján nyitva 

tart, a pontos nyitva tartás változó, és 

megtekinthető az Állatkert honlapján.

Elhelyezkedés / megközelítés: 
A Feldobox iroda a Margit híd budai 

hídfőjénél van.

Hasznos információk: 
A belépőket csak a Feldobox irodában (1027 Budapest, Bem rakpart 
56. fsz. 1.) lehet átvenni munkanapokon, az ajándékkártya ellenében. 

Az Állatkert kasszáinál nem váltható be! Az Állatkert legújabb 
látványossága a Varázshegy. 16 kiállítótérben különleges interaktív 
bemutatókon keresztül ismerhetitek meg az élet múltját, jelenét,  
és várható jövőjét. Csak javasolni tudjuk! Az Állatkert területén  
10 helyen találtok étkezési lehetőséget. Az Állatkert mellett található  
a Játékmester Játszóház.

Létezik egy olyan családi program, melyet sohasem lehet megunni. 
Hidegben, melegben, mindig érdekes és élményekkel teli.  
Ez az állatkerti séta! Az egészen kicsik hatalmasat ámulnak a sosem 
látott állatokon, púpos, pöttyös, csíkos, rózsaszínű, nyelvöltögető, 
sárkányszerű csodákon, míg a nagyobbak komoly tudományos 
érdeklődéssel fordulnak akár a legapróbb rovarok felé is. 

Egy bizonyos: a Fővárosi Állat- és Növénykert egyre csak szépül, 
kényelmes, élhető teret adva lakóinak, lenyűgöző látványt kínálva  
a látogatóknak. Az állatparkban található Varázshegy olyan 
programokat kínál, melyek még a legkíváncsibb kis vendég 
legszőrszálhasogatóbb kérdésére is választ adnak. 

Kicsik, nagyok sokat tanulhatnak itt. Megismerhetik a bennünket 
körülvevő világot, annak kialakulását, elgondolkodhatnak a létformák 
sajátosságain, és szinte mindent megtudhatnak arról az életről, 
melynek bizony mi is részei vagyunk.

Fővárosi Állat- és Növénykert
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Hasznos információk: 
Előzetes időpont-egyeztetés szükséges. A bejelentkezéshez 
használhatod az internetes foglalási rendszert. A gyerekeknek sportos 
öltözet ajánlott. A helyszínen elérhető további programok: Segway 
túrák, Mountaincart, elektromos és hagyományos kerékpártúrák.

A gyerekek rendkívül érdeklődők, és miért pont a közlekedés ne 
érdekelné őket. Hitted volna, hogy gyermeked már akár kétéves 
korában kipróbálhatja, milyen a váltakozó terepviszonyok melletti 
közlekedés? 

Mátrafüreden, az ország egyik leggyönyörűbb vidékén az egész 
családot szeretettel várja a Parkerdő. A 2 éves kortól 10 éves korig 
használható elektromos quadok, jeepek, teherautók kipróbálása után, 
az alapok elsajátítása mellett, a szülők is csatlakozhatnak, így együtt 
túrázhattok a gyermekekkel, és együtt tekinthetitek meg a környező 
vidékek látványosságait, nevezetességeit kicsinyített, stilizált 
faképeken. 

Ez azt is jelenti, hogy a Mátra 
kisebb méretű terepasztalán 
kocsikáztok. A hely megközelítése 
a kisvasúttal külön élmény!

High-Tech Sportok Bázisa

Elérhetőség: 
Cím 1: 3232 Mátrafüred, Parádi út 8. 

Cím 2: 1121 Budapest, Eötvös út 59.

Cím 3: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 1. 

Cím 4: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 2.

Telefon: 20/449-4444 

E-mail: info@hsb.hu

Honlap: www.hsb.hu

Nyitva tartás: 
Egész évben, igénytől függően.

Elhelyezkedés / megközelítés: 
Mátrafüred központjában, a főút mentén 

ki van táblázva. A Normafához a Széll 

Kálmán térről induló 21 és 21A busszal 

a Normafa megállójánál kell leszállni. 

Balatonfüredre az M7-es autópályán 

Balaton felé. Balatonvilágosnál a 710/71. 

út felé kell letérni, majd ennek a végén  

a Zákonyi Ferenc utca felé balra fordulva 

juthatsz el a Gyógy térig. Hévízre az M7-es 

autópályán Balaton felé. Balatonújlaknál 

a 170. lehajtónál kell letérni a 76/ 71-es 

út felé. A 760-as úton tovább, majd az 

Ady Endre utca és  Vörösmarty utca felől 

közelíthető meg a Rákóczi utca. 
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Elérhetőség: 
Cím: 1171 Budapest, Erzsébet körút 43.

Telefon: 20/997-4750

E-mail: info@naturpolc.hu

Honlap: www.naturpolc.hu

Nyitva tartás: 
Előre meghirdetett időpontokban, 

előzetes bejelentkezés alapján.

Elhelyezkedés / megközelítés: 
M2-es metróval az Örs vezér teréig, 

onnan 97E busszal a Nyomdász utcáig, 

amin besétálva 400 m után jobb kéz 

felől a 3. utca lesz az Erzsébet körút. 

Autóval érkezőknek parkolási lehetőség 

a környező utcákban.

Hasznos információk: 
Választható akár esti vagy hétvégi workshop időpont is. A tanfolyamok 
5 fő jelentkezésétől indulnak. A workshopokról 5 termék hazavihető. 
Parkolási lehetőség hétvégén a belső udvarban.

A környezettudatosság, az egészséges életmód, a fenntarthatóság 
és a természetes alapanyagok felhasználásnak jegyében jött létre 
a Naturpolc, mely a számtalan, 100%-ban professzionális, natúr 
alapanyagokból készült szépségápolási termék forgalmazása mellett 
lehetőséget ad, hogy a megfelelő tudás elsajátításával most te is 
elkészíthesd ezeket a hasznos, mindennapi kiegészítőket magadnak 
vagy a családodnak, barátaidnak. 

Ha tudod, mivel ápold a hajadat, mivel gondoskodj bőröd 
egészségéről, hatékonyabbá teheted szépségápolási és 
egészségmegőrzési rutinodat. 

A Naturpolc workshopjain megtudhatod, mi is pontosan a mica por, 
vagy mire használható a macerátum, de készíthetsz bőrtípusodnak 
megfelelő természetes púdert, sminkalapanyagokat, és azt is 
megtudhatod, mire jó a hidrolátum, más néven virágvíz.

Naturpolc
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Elérhetőség: 
Cím: 3323 Szarvaskő, Borsod u. 9.

Telefon: 36/352-201 

E-mail: info@oko-park.hu

Honlap: www.oko-park.hu 

Nyitva tartás: 
Egész évben, előzetes egyeztetés alapján. 

A kalandpark 10 főtől nyit ki.

Elhelyezkedés / megközelítés: 
Egertől 10 km-re, a 25-ös főúton. 

Szarvaskőre érve ki van táblázva.

Hasznos információk: 
Bejelentkezés 14:00 órától, kijelentkezés 10:00 óráig. Foglaláskor 
jelezned kell, melyik kalandparki modult szeretnétek igénybe venni.  
2 éves korig ingyenes, 15 éves korig kedvezményes. Wifi, zárt parkoló, 
akadálymentesített. Szabadtéri medence, terasz, grillezés, sítároló. 
Szauna, masszázsok.

Páratlan klímával, ezerszínű élővilággal, védett növényekkel, 
különleges ásványokkal várja a természet szerelmeseit a Bükk és  
az ott található Öko-Park Panzió és Kemping. 

Az Egertől mintegy tíz kilométerre fekvő szállás közvetlenül  
a szarvaskői várrom lábánál fekszik, az Eger-patak mellett.  
Itt garantáltan magatok mögött hagyhatjátok a város zaját, és valódi 
kikapcsolódásban lehet részetek. 

Az Öko-Park Kempingben lévő, a természetes környezetet 
messzemenőkig figyelembe vevő kalandpark az egész család 
számára felejthetetlen izgalmakat kínál. 

Ha kirándulni is szerettek, a Bükk barlangjai, hegyi ösvényei, erdei és 
természeti kincsei életre szóló emlékkel ajándékoznak meg titeket.

Öko-Park Panzió-Kemping*** és Kalandpark
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Elérhetőség: 
Cím 1: 1085 Budapest, Mária utca 29. 
Cím 2: 1146 Budapest, Zichy Géza utca 14. 
Cím 3: 1085, Budapest, Mária utca 19.
Cím 4: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 20. 
Cím 5: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 9. 
Telefon: 70/408-4684 
E-mail: info@paniqszoba.hu
Honlap: www.paniqszoba.hu

Nyitva tartás: 
Minden nap: 9:00 - 23:00

Elhelyezkedés / megközelítés: 
A Mária utcához a 9-es busszal  
a Szentkirályi utcáig, majd onnan 2 perc 
sétával elérhető. A Zichy Géza utca  
a 74-es trolival elérhető, a Zichy Géza 
utcai megállótól egy percre van gyalog.  
A Paulay Ede utcához a 72-es troliról, 
vagy a 9-es buszról a Szent István 
Bazilikánál kell leszállni, onnan 4 perc 
sétányira van. Győrbe érve az 1-es útról 
az Aradi vértanúk útjánál jobbra, innen  
a 2. út lesz balra a Bajcsy-Zsilinszky út. 

Hasznos információk: 
Előzetes online időpont- és pályafoglalás szükséges. Javasolt  
a program kezdete előtt 10 perccel érkezni. Alsó korhatár 12 év  
vagy 18 év, ez pályánként eltérő lehet. Angol nyelven is játszható.

A visszaszámlálás elkezdődik! 60 perc áll rendelkezésedre, hogy  
a vastag acélajtó zárjának kattanása után kiszabadulj a 20 cm vastag 
betonfalak közül. 

Nem kell egyedül lenned ebben a szorult helyzetben, ugyanis 
csatlakozhat a család is, hogy találékonyságotokra, kreativitásotokra 
és intelligenciátokra támaszkodva közösen oldjatok meg ötletes 
fejtörőket, rejtvényeket, kinyissatok számzárakat vagy trükkös 
ördöglakatokat.  Számos pálya között válogathattok, melyek 
különböző történeteken keresztül vezetnek el a kijutáshoz.  

A helyiség minden sarka 
egy talány, ami közelebb 
vezethet ahhoz, hogy 
megtaláljátok a szabadulás 
kulcsát, miközben az idő 
egyre csak fogy.

Pániq Szoba
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Elérhetőség: 
Cím: 1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 1. 

Telefon: 20/212-2201

E-mail: info@playvr.hu

Honlap: www.playvr.hu

Nyitva tartás: 
Hétfő - Csütörtök: 11:00 – 21:00

Péntek - Vasárnap: 10:00 – 22:00

Elhelyezkedés / megközelítés: 
4-es/6-os villamossal vagy M3 metróval 

a Corvin-negyed állomástól 100 m séta. 

Autóval érkezők az utcán vagy a Pollack 

mélygarázsban tudnak parkolni.

Hasznos információk: 
Előzetes bejelentkezés szükséges. Saját játékmester. A vendégek TV-n 
követhetik a játékot. A szolgáltatás 8 éves kor alatt egyáltalán, 8-12 
éves kor között szülői felügyelettel, 12-18 éves kor között szülő írásos 
hozzájárulásával vehető igénybe.

A virtuális valóság egy olyan technológia, melynek segítségével egy 
másik világban érezheted magadat. Nézelődhetsz az óceán mélyén 
vagy átélhetsz egy zombi apokalipszist. 

A kezedben levő kontrollerek 
segítségével megérintheted, 
felveheted vagy eldobhatod a virtuális 
tárgyakat, de a kontroller fegyverré is 
alakulhat, amit úgy használhatsz, mint 
egy igazi pisztolyt! 

Ha szeretitek a robotos, lövöldözős játékokat, itt egyéniben és 
multiplayerben is kipróbálhatjátok 2017 legjobb játékát, a Raw Datát. 

Látogassatok el a Play VR Budapest Virtuális Valóság szórakoztató 
központba, és a barátságos és segítőkész játékmesterek elkalauzolnak 
titeket egy új, virtuális világba.

Play VR Budapest
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Elérhetőség: 
Cím: 2045 Törökbálint,  

Bajcsy-Zsilinszky u. 71.

Telefon: 23/336-261, 20/389-9802

E-mail: info@quadtours.hu

Honlap: www.quadtours.hu

Nyitva tartás: 
Egész évben bejelentkezés alapján.    

Elhelyezkedés / megközelítés: 
A program pontos helyszínét 

egyeztessétek partnerünkkel.

Hasznos információk: 
Előzetes időpont-egyeztetés szükséges. A gyermekjárművek 5 éves 
kortól használhatók, a felnőtt quad 18 éves kortól vezethető. A quad 
programokat rövid oktatás előzi meg. Hosszú sportnadrág, hosszú ujjú 
felsőruházat és zárt cipő ajánlott.

Aki már ismeri az érzést, amit egy quad túra során átélhet, biztosan 
újra keresni fogja azt! A törökbálinti Quad Tours-nál nemcsak te, de 
kisméretű járműveken a gyermekeid is kipróbálhatják ezt a négykerék-
meghajtású gépet, vagy rápattanhatnak egy különlegesen mókás, 
ötletes szerkezetre, a Dino kartra. 

Akár kijelölt pályán próbálnátok ki vezetési képességeiteket, akár 
szabadtéri quad túrára indulnátok, 5 éves kor felett a család egésze 
saját járművel élvezheti a programokat, a kisebb gyerekek pedig a 
vezető quadján utazhatnak. 

Éljétek át közösen  
a quadozás élményét, 
és még egy tóparti mini 
pikniken is részt vehettek!

RMC Motor - Quad Tours
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Elérhetőség: 
Cím: 1211 Budapest, Szérűraktár u. 53. 

Telefon: 30/589-0322, 1/249-5474

E-mail: info@skyward.hu

Honlap: www.skyward.hu

Nyitva tartás: 
Kedd - Szerda: 13:00 – 20:00

Csütörtök - Szombat: 10:00 – 20:00 

Vasárnap: 10:00 – 18:00

Elhelyezkedés / megközelítés: 
A H7-es hévvel a Szent Imre térig, onnan 

a Duna felé a budai irányban található  

a Csepel Művek, melynek területén 

táblák jelzik az irányt. Autóval 

érkezőknek parkolási lehetőség  

a bázis előtt.

Hasznos információk: 
Időpont-egyeztetés szükséges. A programot 5 éves kor felett lehet 
igénybe venni. A repülés előtt 1 órával kell érkezni.

Akinek már volt alkalma átélni a szabadesés izgalmát, az tudja, hogy ez 
az élmény semmihez sem hasonlítható. Nem kell profi ejtőernyősnek 
lennetek ahhoz, hogy ti is megismerjétek ezt a felejthetetlen érzést! 

A Skyward szélcsatorna Európa 
egyik legjobb zártrendszerű 
szélcsatornája, ahol 
megtapasztalhatjátok, milyen, 
amikor 12 000 méter magasból 
220 km/óra sebességgel 
zuhantok a föld felé, hasalva, ülve 
vagy akár fejjel lefelé. 

Remek sportolási és szórakozási 
lehetőség a repülni vágyóknak és 
profi ejtőernyősöknek egyaránt, 
gyakorlott oktatókkal és soha el 
nem apadó széllel. Próbáljátok ki!

Skyward
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Elérhetőség: 
Cím: Sugár Üzletközpont  

1148 Budapest, Örs vezér tér 24. 

Telefon: 30/580-2034

E-mail: office@sbg.hu

Honlap: www.sugarbowling.hu 

Nyitva tartás: 
Hétfő - Csütörtök: 17:00 - 23:00 

Péntek: 17:00 - 00:00 

Szombat: 13:00 - 00:00 

Vasárnap: 13:00 - 23:00

Elhelyezkedés / megközelítés:
A bowling pálya a Sugár 

bevásárlóközpont első emeletén 

található. Autóval a parkolás  

a mélygarázsban 2 órán át ingyenes.  

M2-es metróval az Örs vezér tér 

megállóig.

Hasznos információk: 
A pályára lépni csak speciális cipőben lehetséges, mely a helyszínen bérelhető. 
Pub és étterem a helyszínen. Születésnapok szervezése lehetséges.

A golyógurítós játékok egyik legszórakoztatóbb formája a bowling, 
amely az Egyesült Államokból indulva jutott el hozzánk. Ügyességet, 
leleményességet és küzdőszellemet igényel, mégis könnyen, már 
egyetlen játék alkalmával is megtanulható. 

Az Örs vezér téri, különleges hangulatú teremben, Budapest 
legnagyobb bowling pályáján az egész család összemérheti  
az ügyességét! Ha a sportok szerelmesei vagytok, a játék után 
mindenképpen ajánlott betérnetek a Sport Klub részre is, ahol 
fantasztikus hangulatban élvezhettek végig egy-egy sporteseményt.

Sugár Bowling & Pub
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Elérhetőség: 
Cím 1: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 43. 

Cím 2: 1072 Budapest, Rákóczi út 40. 

E-mail: info@szelfimuzeum.hu

Honlap: www.szelfimuzeum.hu

Nyitva tartás: 
Minden nap: 10:00 - 18:00

Elhelyezkedés / megközelítés: 
M1-es metróval, a 105-ös busszal, vagy  

a 70 és 78-as trolikkal az Opera 

megállóig, ahonnan 3 perc sétára 

található, vagy a 4-6-os villamosokkal 

a Király utcáig, ahonnan 6 perc alatt 

érhető el gyalogosan a Paulay Ede utca. 

A Rákóczi úti helyszín a Blaha Lujza 

térről 3 perc sétával könnyen elérhető.

Hasznos információk: 
A jegyek 90 perces ott-tartózkodásra jogosítanak fel. A fényképezőgépet 
ne hagyjátok otthon!

Ha készítettél már szelfit akkor azért, ha még nem készítettél, akkor 
azért kell ellátogatnod az Európában is egyedülálló Szelfi Múzeumba! 
Lépj be ebbe a flamingókkal és unikornisokkal elvarázsolt Alice-féle 
csodaországba vagy ugorj bele a Willy Wonkát is megszégyenítő 
cukormedencébe. 

A nem mindennapi installációk 
két szinten, 400 m2-en,  
14 különböző, tematikus 
szobában lettek kialakítva, 
azonban csak akkor kelnek 
igazi életre, ha ti is beléptek 
ezekbe az aprócska világokba! 

Ha a rendelkezésre álló 90 percben elfáradnátok, a Paulay Ede utcai 
múzeum élménycukrászdájában néhány szemkápráztató sütemény 
társaságában pihenhettek meg. Kapcsolódjatok ki, érezzétek jól 
magadatokat, lássátok rózsaszínben a világot és örökítsétek meg a 
pillanatokat! 

Szelfi Múzeum
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Elérhetőség: 
Cím: 1042 Budapest, Szent István tér 6.

Telefon: 20/294-9375

E-mail: kapcsolat@teaprogramok.hu

Honlap: www.teaprogramok.hu

Nyitva tartás: 
Egész évben előzetes egyeztetés alapján.

Elhelyezkedés / megközelítés: 
M3-as metróval az Újpest-Központ 

megállóig, innen 3 perc sétára, az István 

úton haladva a városból kifele, bal kéz 

felől a második utca.

Hasznos információk: 
Előzetes bejelentkezés szükséges. Kiscsoportos jellegű.  
A workshopon biztosított minden alapanyag, eszköz és a korlátlan 
teafogyasztás.

Ha ti is szeretitek egy csésze tea mellett megvitatni egy-egy hosszú 
nap vagy időszak fontos eseményeit, ez a program nektek szól! 

Egy tapasztalt teaszakértő és egyben Magyarország egyetlen 
teanagykövete által megismerhetitek a teák frissítő, élvezeti és 
gyógyhatásait, a teatípusokat, a teakultúrát, végül pedig eljuthattok 
egészen a saját teakeverék előállításáig. 

A tematikus alkalmakon különböző teatípusokat kóstolhattok meg, 
mellyel a világ távoli szegleteiben, más kontinenseken tehettek 
képzeletbeli utazást, hogy aztán az aranyszabályokat elsajátítva 
kihozhassátok teátokból a maximumot, és az általatok készített saját, 
egyedi teakeverékkel nyűgözhessétek le egymást!

Teaprogramok
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Elérhetőség: 
Cím: 1091 Budapest, Ernő utca 36. 

Telefon: 30/476-7655

E-mail: vetelkedoszoba@gmail.com

Honlap: www.vetelkedoszoba.hu

Nyitva tartás: 
Hétfő - Vasárnap: 9:00 - 22:30

Elhelyezkedés / megközelítés: 
M3-as metróval a Nagyvárad térig majd 

onnan a 2. utca balra a belváros felé.

Hasznos információk: 
Előzetes időpontfoglalás szükséges! Minden korosztálynak ajánlott. 
A játék nem műveltségi vetélkedő, szórakoztató feladatokat kell 
megoldani.

Most az egész család átélheti a televíziós vetélkedők izgalmait egy 
szórakoztató, műveltségi kérdésektől mentes, színes feladatokkal 
tűzdelt játékban! Nem kell hozzá más, csak pár szabad óra és némi 
bátorság, hogy összemérjétek tudásotokat vetélytársaitokkal. 

A játék lebonyolítása egy 
játékmester gondos irányításával 
történik, nektek nincs más 
dolgotok, mint kihozni 
magatokból a maximumot 
és élvezni a jobbnál jobb 
feladatkoktélok megoldását. 

Miután megmutattátok 
kreativitásotokat, finom frissítők 
és sütemények várnak titeket.  
Mi kell még egy jókedvű 
délutánhoz?

Vetélkedőszoba
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Elérhetőség: 
Cím: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 29.

Telefon: 20/389-4480

E-mail: info@vr-center.hu

Honlap: www.facebook.com/VR.Center.hu

Nyitva tartás: 
Hétfő - Szombat: 10:00 - 22:00

Elhelyezkedés / megközelítés: 
9-es busszal, vagy a 4/6-os 

villamosokkal a Harminckettesek 

teréig, ahonnan gyalogosan 4 perc alatt 

elérhető. A Fiumei út irányába a második 

utca jobbra a Vajdahunyad utca.

Hasznos információk: 
Előzetes foglalás szükséges a partner honlapján. A program előtt  
10 perc eligazítás van. VR szemüveg 12 éves kor alatt nem használható. 
Több száz autó, élethű pályák. 4 versenyautó szimulátor.

A száguldás utáni vágy egyidős az emberiséggel. Ahogy mondani 
szokás: „gyorsabban, mint a gondolat”. 

Ha az autók szerelmesei vagytok, most hihetetlen sebességeket 
élhettek át: kipróbálhatjátok, milyen érzés egy Porschéval, egy Bugatti 
Veyronnal, egy Lamborghinivel vagy egy Ferrarival repeszteni. 

Több száz pálya és autó közül választhattok, és megismerhetitek 
a száguldás élményét egy Magyarországon egyedülálló VR 
autószimulátor segítségével.

VR Center
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Elérhetőség: 
Cím: 1134 Budapest,  

Kassák Lajos utca 34.

Telefon: 20/426-3732, 20/415-8756 

E-mail: info@vrrehab.hu

Honlap: www.vrrehab.hu

Nyitva tartás: 
Előzetes időpont-egyeztetés szükséges.

Elhelyezkedés / megközelítés: 
M3-as metróval a Dózsa György úti 

megállóig, innen 5 perc sétára található.

Hasznos információk: 
Időpontfoglalás telefonon vagy a VR Rehab Facebook oldalának 
időpontfoglalás menüpontjában. A gép és a játék nehézségi foka 
állítható. Az Icaros használata saját izommunkából történik.  
Súlyhatár: 110 kg. Minimum magasság: 160 cm, maximum: 200 cm.

Az Icaros egy forradalmian új szórakoztató és sporteszköz, mely  
a szabad repülés élményét nyújtja, és közben hatékonyan fejleszti 
mélyizmaidat és koordinációs képességedet. 

Hogyan lehetséges ez? Az Icarost eredetileg kondigépnek tervezték: 
csípőalátámasztás nélkül a levegőben csak térdtől lefelé és könyöktől 
felfelé támaszkodhatsz, és tested billentésével, egyensúlyozásával 
te irányítod ezt a különleges gépet, így garantáltan minden izmod 
mozgásba lendül. 

Egy virtuális szemüveget felvéve átélheted a szabad repülés élményét, 
drónokkal harcolhatsz vagy felfedezheted az óceán mélyén lévő 
élővilágot, így szórakozva edzheted a testedet. Különböző nehézségi 
fokú programok teszik lehetővé, hogy akár kezdő vagy, akár tapasztalt 
pilóta, élvezettel használhasd ezt a nem mindennapi gépet. 

Ha egyszer kipróbáljátok a családdal, barátokkal többé nem fogtok 
tudni lemondani róla!

VR Rehab
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Elérhetőség: 
Cím: 8743 Zalaszabar, Hrsz. 1565

Telefon: 30/362-8118

E-mail: info@zobori.hu

Honlap: www.zobori.hu

Nyitva tartás: 
Téli időszakban: 

Szombat – Vasárnap: 10:00 – 18:00 

Nyári időszakban: 

Minden nap: 10:00 - 19:00

Elhelyezkedés / megközelítés: 
Budapesttől 200 km-re. Az M7-esen 

Balatonújlakig, ahol a 68-as majd a 76-as 

úton Sármellékig. Onnan kb. még 25 km 

Zalaváron keresztül.

Hasznos információk: 
Bel- és kültéri attrakciók. Ajánlott a kényelmes ruházat, zokni  
és a benti váltócipő, nyáron a fürdőruha. Kisállatbarát helyszín.  
Étterem, snack-bár a helyszínen.

A Zobori Élménypark Magyarország egyik legcsodálatosabb 
régiójában, a mesébe illő szépségű Zalában található. A szelíd, dombos 
táj, a tökéletes kilátás a Kis-Balatonra, a természet harmonikus 
közelsége biztosítja, hogy felejthetetlen élményeket szerezzetek. 

A Dunántúl legtöbb szolgáltatást nyújtó kalandparkjában az egész 
család megtalálja a hozzá illő kikapcsolódási formát. Az élményt  
az időjárás sem befolyásolhatja, hiszen kültéri és beltéri szórakozási 
lehetőségek egész sora megtalálható: csúszdapark, játszópark, 
szabadulószoba, 4DX cinema, csónakcsúszda, óriáshinta, kötélpálya 
és vízi dodzsem, ráadásul a kalandok tárháza folyamatosan bővül! 

Ha pedig a pörgés 
és mozgás után 
csendes, elmélyült 
szemlélődésre vágytok, 
megtekinthetitek 
a Kányaváry-sziget 
madárrezervátumát.

Zobori Élménypark

37



Elérhetőség: 
Cím: 5435 Martfű, Ifjúság út 2.

Telefon: 56/452-416

E-mail: info@spamedical.hu

Honlap: www.martfuspa.hu

Elhelyezkedés / megközelítés: 
Szolnoktól 22 km-re a 442-es úton.  

A hotel a Szolnoki úttól 250 m-re,  

a Tisza-parton található.

Hasznos információk: 
A szállás maximum egy hónapra előre foglalható. Bejelentkezés 
14:00-tól, kijelentkezés 10:00-ig. Díjtalan parkolási lehetőség. 
Masszázs térítés ellenében. Programlehetőségek helyben: bowling, 
csocsó, biliárd, darts, horgászat, grill- és bográcsozóhely, strandfoci, 
strandkézi, strandröplabda, kerékpárbérlés. TB által támogatott 
kezelésekre is van lehetőség. Végtakarítási díj fizetendő. Étkezési 
lehetőség a fürdő bárjában, vagy a szálloda éttermében.

Martfű és környéke gyönyörű helyeket, fantasztikus programokat 
és látnivalókat kínál, ha aktív pihenéssel kívántok kikapcsolódni. 
Strandolás, masszázs, horgászat, strandfoci, strandröplabda, 
biciklizés és természetesen wellness minden mennyiségben, 
szaunával, gőzkabinnal, jégkamrával és fürdővel. 

Ha még többre vágytok, arra bátorítunk, hogy fedezzétek fel a környék 
múzeumait, botanikai parkját, kiránduljatok, és legyen részetek minél 
több felejthetetlen élményben. 

A Tisza melletti szálloda, a Martfű Spa apartmanjai és bungalói pedig 
ideálisak ahhoz, hogy kirobbanó formában vágjatok neki egy újabb 
tevékeny napnak. Aki aktív és kíváncsi, soha nem öregszik!

Martfű Termál Spa
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Elérhetőség: 
Cím: 9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 10. / Fsz.

Telefon: 96/207-031

E-mail: xstationfoglalas@gmail.com

Honlap: www.x-station.hu

Nyitva tartás: 
Szerda – Vasárnap: 12:00 – 19:00

Hétfő – Kedd: Zárva

Elhelyezkedés / megközelítés: 
Győr belvárosában, az autóbusz-

állomástól 600 méterre található.

Hasznos információk: 
Előzetes online időpontfoglalás szükséges. 10 éves korig nagykorú 
kísérő szükséges.

Ha mindig is érdekelt, milyen egy versenyszimulátor, az Xstationben 
igazán jól érezheted magadat! Sokan játékként tekintenek  
a szimulátorokra, de határozottan több annál: mára a technológia 
által alkalmassá váltak arra, hogy F1-es pilóták és más autóversenyzők 
eddzenek vele.

Te is megtanulhatsz driftelni, tesztelheted és fejlesztheted a vezetési 
tudásodat, és felkerülhetsz a dicsőségfalukra is! Versenyezz  
az idővel vagy a családdal, barátokkal!

Xstation
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Elérhetőség: 
Cím 1: 1067 Budapest, Csengery u. 76.
Cím 2: 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 4.
Cím 3: 4025 Debrecen, Miklós utca 34.
Cím 4: 4026 Debrecen, Péterfia utca 39.
Telefon: 20/779-1925
Email: info@exittheroom.hu
Honlap: www.exittheroom.hu

Nyitva tartás: 
Hétfő - Kedd: Zárva
Szerda - Péntek: 15:30 - 22:15
Szombat - Vasárnap: 10:45 - 22:15

Elhelyezkedés / megközelítés: 
A Csengery utcához a 72-es trolival  
a Ferdinánd híd (Izabella utca) megállóig, 
onnan 400 méterre található. A Nagy 
Diófa utcához az 5 / 8E buszokkal az 
Uránia megállóig, ahonnan 2 perc 
sétával elérhető. Debrecenben  
a Petőfi tértől nem messze, a Piac utca 
felől könnyen megközelíthető a Miklós 
utca. Debrecenben, a Péterfia utcában 
a Debrecen Plaza-tól 1 perc sétára 
található.

Hasznos információk: 
Előzetes időpontfoglalás szükséges. Online játékra is van lehetőség. 
14 éves kor alatt csak szülői felügyelettel lehet részt venni.

Egy olyan történet részeseivé válhattok, ahol adott idő alatt 
rejtvények, feladványok megfejtésével kell megmentenetek a világot, 
vagy kiszabadulnotok egy szobából. 

A különböző játékok más-más 
történetet, díszletet és  
kalandot kínálnak, ezért az 
élmény minden pályán eltérő!  
A kijutáshoz összehangoltságra, 
leleményességre, valamint 
a megszokottól eltérő 
gondolkodásra lesz szükségetek. 

A csapatok rejtett nyomokból és 
utalásokból építkeznek, a közös 
sikerhez pedig elengedhetetlen  
a folyamatos csapatmunka és  
a kommunikáció. Feladványaik 
fejlesztik a logikát, a kreativitást 
és a problémamegoldó 
készséget.

Exit the Room
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Elérhetőség: 
Cím: Kiskunlacháza, Repülőtér

Telefon: 30/932-4911, 30/942-8972

E-mail: medgyes.laszlo@heliforce.hu

Honlap: www.heliforce.hu

Nyitva tartás: 
Egyeztetés alapján az év bármely szakában.

Elhelyezkedés / megközelítés: 
Budapesttől kb. 40 km. Az 5-ös úton 

Dunaharaszti irányában, majd az 51- es 

úton Kiskunlacházáig. Bugyi irányába 

balra, majd a Kiskunlacháza táblát 

elhagyva, a vasúti átkelő után jobbra 

található a reptér bejárata.

Hasznos információk: 
A program időjárásfüggő, időpont-egyeztetés szükséges.  
A fényképezőgépedet, kamerádat ne hagyd otthon! 14 év alattiak  
csak szülői engedéllyel vehetik igénybe. A program 10 főtől indul.  
Az élményrepülés tartalmaz olyan látványos elemeket, mint a „Harci 
forduló” vagy a „Mezőgazdasági forduló”. 

Helikopteren utazni önmagában is élmény, hiszen a zárt tér ellenére 
nem egy dobozban érezzük magunkat, hanem úgy, mintha egy 
különleges, velünk együtt mozgó szerkezettel szereltek volna föl 
bennünket, amely lehetővé teszi, hogy repüljünk. 

Arra azonban biztosan nem gondoltál, hogy egy helikopter legalább 
annyi trükkre képes, mint egy repülő. 

Ha úgy tartja kedvünk, 
leállíthatjuk a motorját a 
levegőben, lebeghetünk 
akár függőlegesen is 
vagy éppen vakmerő 
csavarokat, flippeket 
hajthatunk végre. 

A kormányt természetesen szakavatott pilóta fogja, nektek mindössze 
egy elvarázsolt szitakötővé kell átlényegülnötök.

Heliforce
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Elérhetőség: 
Cím: 3387 Újlőrincfalva, Üdülőkörzet, 

Tisza-tó part, Neptun Kikötő. 

Telefon: 70/905-8787 

E-mail: leilauszohaz@gmail.com

Honlap: www.leilauszohaz.hu

Elhelyezkedés / megközelítés: 
Az M3-as autópályán a 114-es kijáratig, 

majd a 33-as úton Poroszlóig. Poroszlón 

az Üdülősorra rákanyarodva és innen kb. 

5 km-t követően  a Tisza parton található 

a szállás.

Hasznos információk: 
Előzetes bejelentkezés szükséges. Díjtalan parkolási lehetőség. 
Ingyenes WIFI. Légkondicionált. Szauna. Csónak- és kerékpárbérlés. 
Szalonnasütő és bográcsozási lehetőség.

Ha aktív pihenésre vágytok, itt egy különleges programban lehet 
részetek. A vadregényes Tisza-parton, a hullámok felett nem 
mindennapi élmények várnak, ahol pihenhettek és felfedezhetitek  
az érintetlen természet csodáit. 

A Neptun Kikötőben található exkluzív úszó apartmanházban 
reggelente a Tisza lenyűgöző látványára ébredhettek, a kávétokat 
pedig a napfelkelte fényeinél kortyolgathatjátok. Csobbanhattok 
a hűsítő vízben, kalandos vízitúrára vagy biciklis kirándulásra 
indulhattok, de saját teraszról pecázhattok is. 

Az apartman minden kényelemmel felszerelt, wifis, klímás, szauna 
is található benne, az élményt pedig egy esti szalonnasütés vagy 
bográcsozás teheti teljessé. Bár a folyót szemlélve úgy érezhetitek,  
a világ zaja messze van, a közelben mégis rengeteg lehetőség van,  
a termál strandtól az éttermekig. Ha páratlan kikapcsolódást kerestek 
festői környezetben, ezt a programot nem szabad kihagynotok!

Leila Úszóház
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Elérhetőség: 
Cím: 6782 Mórahalom, Széchenyi u. 13. 

Telefon: 30/592-7928

Email: info@quadsafari.hu 

Honlap: www.quadsafari.hu

Nyitva tartás: 
Egyeztetés alapján az év bármely szakában.

Elhelyezkedés / megközelítés: 
Budapestről az M5-ös autópályán 

Szegedig, onnan kb. 20 perc az 55-ös 

úton Mórahalomig.

Hasznos információk: 
A túrák 2 főtől indulnak, a maximális létszám pedig 6 fő. Minden 
csapatot képzett túravezető vezet, az utak oktatással együtt 
körülbelül 3 órásak és 25-35 km-esek. 18 év felettieknek szóló 
program. Jogosítvány szükséges. Hosszúnadrág és zárt cipő ajánlott.

Fedezzétek fel Mórahalom környékét quaddal az év bármely 
szakában, és gazdagodjatok életre szóló élményekkel! A túra során 
megtekinthetitek a bivalyrezervátumot, a Móra-dombot, a Madarász-
tavat, a Nagyszéksós-tavat, a nagyszéksós-tavi madárkilátót, a Tito-
bunkereket, és az orosz AN2-es repülőgépeket. 

A megállópontoknál természetesen lehetőség van fotók készítésére is. 
Nem csak gyakorlott quadozóknak ajánljuk.

Homokháti Quad Safari
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Elérhetőség: 
Cím: 3910 Tokaj

Telefon: 20/957-6066

E-mail: info@tokajiseta.hu

Honlap: www.tokajiseta.hu

Nyitva tartás: 
Egész évben, előzetes bejelentkezés alapján.

Elhelyezkedés / megközelítés: 
Budapesttől 230 km-re található. Az M3-

as autópályáról lehajtva az E71-es úton 

Miskolcig, majd 37. és 38. úton haladva 

Tarcal mellett található.

Hasznos információk: 
Előzetes időpontfoglalás, indulási hely egyeztetése szükséges.  
A séták általában 1,5-2,5 órásak. A programon életkori megkötés 
nincs. Kényelmes ruházat és cipő ajánlott.

Tokaj városa nem csak a borról szól. Az idegenvezető célja a város 
értékeinek bemutatása, színes programok, tematikus séták által. 
Számos írót, költőt megihletett a Tokaji bor, valamint a táj szépsége. 

Most megismerkedhettek a város nevezetességeivel, az ide kötődő 
történelmi személyekkel, 6 vallás együttélésének kultúrájával és  
a város építészetével. A tematikus séta során felfedezhetitek Tokaj 
értékeit, a környező vidékre és a világra gyakorolt hatását. 

A program minden 
korosztálynak tartogat 
élményeket, és tökéletes 
választás, ha a borok 
megismerésén túl egy 
kis aktív időtöltésre, vagy 
kulturális programra 
vágytok.

Tokaji Séta
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Elérhetőség: 
Cím: 8419 Csesznek, Dózsa György út 18. 

Telefon: 20/320-6116

Email: kezzellabbalcsesznek@gmail.com

Honlap: kezzellabbalcseszn.wixsite.

com/kezzellabbal

Nyitva tartás: 
Előzetes egyeztetés alapján.

Elhelyezkedés / megközelítés: 
Budapesttől 125 km-re. Az M7-es 

autópályáról Várpalotánál a 8-as út felé 

kell letérni, majd a Fehérvári út felé 

tovább. Erről a Tési útnál jobbra, majd 

tovább Csőpuszta felé. Bakonyoszlop 

után a Vár út felől közelíthető meg.

Hasznos információk: 
2 és 3 éjszakás programok összeállítására van lehetőség. A program 
árai a szállást tartalmazzák, ellátás önállóan. Rossz idő esetén  
a Zörög Porta belső terein zajlanak a programok. Az elkészült művek 
hazavihetők. A foglalkozások 2,5-3,5 órásak és minden eszköz 
biztosított hozzájuk. 18 év alattiaknak csak szülői kísérettel.

A Kézzel-Lábbal azoknak szól, akik szeretnek közösségben alkotni 
és nagyokat kirándulni a természetben. Egy olyan élménycsomag, 
melyben ti magatok állíthatjátok össze a saját programotokat. 

Különböző műhelymunkák 
(például linómetszés, textilfestés, 
pirográfia) és 8-18 km-es túrák 
közül választhattok. A csendes 
bakonyi környezet nagyon 
inspirálóan hat az alkotni 
vágyókra. 

A túrákat és workshopokat úgy 
találták ki, hogy a részvétel akkor 
is élvezetes legyen számotokra, 
ha különösebb rutinnal nem 
rendelkeztek.

Kézzel-Lábbal – Zörög Porta
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Hasznos információk: 
Bejelentkezés 14:00 órától, kijelentkezés 10:00 óráig. 3 éves korig 
ingyenes, 12 éves korig 50% kedvezmény. Wifi. Ingyenes parkolás. 
Masszázsok, hangterápia, asztalitenisz, játszósarok.

A Zempléni hegység látnivalóit, várait, kastélyait, természeti csodáit, 
gyönyörű városait még felsorolni sem könnyű feladat. 

A hegység és a Zempléni Tájvédelmi Körzet ősrégi, erdős tanösvényeit 
bebarangolni életre szóló élmény, az aranybányában tett látogatás 
vagy a hegyikristálygyűjtő, ásványismereti túra pedig rendkívüli és 
felejthetetlen program. Ez csupán három lehetőség mindabból, 
amelyet a környék kínál.

A szállás ugyancsak nem mindennapi. Az Ezüstfenyő Hotel a 
Károlyi család csodaszép vadászkastélyaként épült, és most ezen 
a lélegzetelállító természetvédelmi területen, minden kényelemmel 
felszerelve, kiváló, a vadételekre különösen nagy gondot fordító 
konyhával vár titeket a kirándulás utáni pihenésre. 

Fedezzétek fel Magyarországnak ezt a páratlan vidékét és benne ezt  
a gyönyörű szállodát, ahol biztosan az egész család fáradtan hajtja 
majd álomra fejét!

Ezüstfenyő Hotel

Elérhetőség: 
Cím: 3896 Telkibánya, Szabadság út 11. 

Telefon: 46/388-506, 30/982-0778 

E-mail: hotel@ezustfenyo.hu

Honlap: www.ezustfenyo.hu

Elhelyezkedés / megközelítés: 
Miskolctól 75 km észak-keleti irányba. 

A 3-as főutat Gönc irányába elhagyva, 

Telkibányára érve ki van táblázva a hotel.
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Elérhetőség: 
Cím 1: Allee - 1117 Budapest,  

Október 23. u. 8-10.

Cím 2: 1091 Budapest, Üllői út 15.

Cím 3: Campona - 1222 Budapest, 

Nagytétényi út 37-43.

Cím 4: Pólus - 1152 Budapest, 

Szentmihályi út 131.

Cím 5: Westend - 1062 Budapest, Váci út 1-3.

Cím 6: Pécs Árkád - 7622 Pécs,  

Bajcsy Zsilinszky u. 11/1. Árkád

Cím 7: Tatabánya Vértes Center - 2800 

Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértes Center) 

Telefon: 30/686-8472

Email: webshop@kreativhobby.hu

Honlap: www.kreativhobby.hu

Nyitva tartás: 
Általánosan:

Hétfő – Vasárnap: 10:00 - 19:00

Az egyes üzletek pontos nyitva 

tartásáról kérjük tájékozódj a partner 

weboldalán.

Elhelyezkedés / megközelítés: 
Az Üllői úti üzletet leszámítva, minden 

üzlet az egyes bevásárló központokon 

belül található.

Hasznos információk: 
Széles kínálat, minden, ami az otthoni kreatív ötletekhez kell. 
Rendszeres termékbemutatók. Webshopon keresztül is elfogadják  
az ajándékkártyát.

A Kreatív Hobby egy családi tulajdonban lévő vállalkozás, amelyet 
Konta Zsuzsanna, jelenleg is aktívan dolgozó cégtulajdonos alapított 
1995-ben. Elsőként ismertették meg széles körben az emberekkel  
a hobbiipar termékeit, ezáltal az alkotás örömét és az alkotásban rejlő 
számtalan lehetőséget.

Üzleteikben megtalálhatók 
különböző díszíthető tárgyak,  
a babakészítés, gyertyakészítés, 
kosárfonás, kötés, horgolás, 
hímzés, mozaikkészítés, 
nemezelés, sütikészítés, 

szappankészítés kellékei, 
öntőformák, papírfigurák, 
különféle festékek, iskolaszerek, 
gyöngyök, papírtermékek, 
flitterek, mágnesek, és ki tudja, 
még mi minden! Legyetek ti is  
a barátaik, legyetek kreatívak!

Kreatív Hobby
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A Győri Édes nagy múltra visszatekintő szakértelme alapján kiváló minőségű, 
gondosan összeválogatott alapanyagokat használ. A tökéletesség igényével 

aranysárgára sütött kekszek finomságot visznek a mindennapokba.

Omlós kekszek



A természet finom és tápláló gabonaként alkotta meg a zabot,  
ezért az emberek évszázadok óta használják. A ZABfalatok család  

a Győri Édes márka tagja, a teljes értékű gabona előnyeivel.

ZABfalatok



Fontos információk / felhasználási feltételek
A Győri Édes ajándékkártyád 30 000 Ft értékben használhatod fel a programfüzetben kínált 
számos lehetőség közül bármelyikre, egy vagy akár több helyszínen is.

•  A partnerek listáját és az általuk kínált szolgáltatásokat ez a katalógus tartalmazza, valamint  
a www.feldobox.hu/oldal/gyoriedes oldalon is megtalálod őket. 

•  A partnerek megváltozott elérhetőségeiről, az általuk nyújtott szolgáltatásokról, vagy egy 
szolgáltatás megszűnéséről a partnerek saját honlapján tájékozódhatsz. A partnerek listája 
esetenként (megszűnt program) változhat, mely frissítéseket a www.feldobox.hu/oldal/
gyoriedes oldalon is közzétesszük.

•  Jelen katalógusban, az ajándékkártyán, az ajándékdobozon és a wwww.feldobox.hu/oldal/
gyoriedes weboldalán lévő képek csak illusztrációk.

•  Amennyiben az ajándékkártya aktiváló e-mailjében feltüntetett felhasználási idő lejárt,  
az ajándékkártyát a partnerek nem fogadják el, és visszaváltásra sincs lehetőség. Javasoljuk, 
hogy ne várj az utolsó pillanatig a kártya felhasználásával. 

•  Amikor partnerünknél foglalni szeretnél, kérjük jelezd, hogy Győri Édes ajándékkártyát 
veszel igénybe!

•  Az ajándékkártya hátoldalán lévő biztonsági kód az aktiváláshoz szükséges. Amennyiben  
a kártya nincs aktiválva, úgy a partnerek nem tudják levonni róla a felhasználni kívánt összeget. 
Javasoljuk, hogy mielőbb aktiváld ajándékkártyádat!

•  A kártya elvesztése, megsérülése, vagy egyéb ajándékkártyával kapcsolatos észrevétel esetén 
kérjük mielőbb vedd fel a kapcsolatot a kártya kibocsátójával (FDB Kft.) az info@feldobox.hu 
e-mail címen, vagy a +361/315 2312-es telefonszámon.

•  A fennmaradó összeget a katalógusban található többi partnernél is felhasználhatod, 
tetszőleges alkalommal és részletben a lejárati határidőn belül.

•  A kártyád szükség esetén a www.feldobox.hu/oldal/gyoriedes oldalon tudod letiltani.

•  A kártyád egyenlegét és érvényességi idejét bármikor ellenőrizheted a www.feldobox.hu/oldal/
gyoriedes oldalon.

•  A programok és szállások az egyes partnerek szabad kapacitásának és nyitva tartásának 
függvényében foglalhatók le. Amennyiben partnerünk a kívánt időpontban nem tud fogadni, 
egyeztethetsz vele másik időpontot, vagy választhatsz másik programot a katalógusból.

•  A programokat mindenki saját felelősségére veheti igénybe. Bizonyos partnerek  
a szolgáltatásuk igénybevétele előtt egy nyilatkozatot íratnak alá erről. A kártya felhasználója 
semmilyen esetben sem vonhatja felelősségre annak kibocsátóját (FDB Kft-t) és forgalmazóit  
a kártya felhasználása, vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért.

•  A Győri Édes ajándékkártya semmilyen esetben nem váltható be készpénzre, nem tölthető át 
hitelkártyára és nem váltható vissza.

•  Az oldalakon található minden szöveg és fénykép a szerzői jog védelme alatt áll. Az írások 
bárminemű utánközlése kizárólag az FDB Kft. írásos engedélyével lehetséges.



Kártyafelhasználás

1.  Aktiváld kártyádat a Feldobox weboldalán (www.feldobox.hu/oldal/
gyoriedes)	a	kártya	hátoldalán	lévő	kártyaszám,	a	lekaparható	 
biztonsági	kód	és	e-mail	címed	megadásával.

2.	 Ezután	e-mailben	értesítünk	a	sikeres	aktiválásról.

3.	 	Válaszd	ki	a	katalógusból	a	számodra	legkedvesebb	programot,	 
és vedd fel a kapcsolatot a partnerrel.

4.	 	A	30	000	Ft-tal	feltöltött	ajándékkártyáddal	a	helyszínen	tudsz	majd	fizetni.

5.	 	A	fennmaradó	összeget	a	katalógusban	található	többi	partnernél	 
is felhasználhatod.

Az	ajándékkártyát	2021.	december	31-ig	használhatod	fel! 
Kellemes	kikapcsolódást	kívánunk!

Szeretettel: 
A Győri édes csapata

GYŐRI ÉDES  FELDOBOX

Ajándékkártya




