Üdvözöljük a feldobó élmények világában!

Klub

Tartalom

Adrenalin ajándékának programajánlatából saját maga
választhatja ki azt az élményt, amelyre a legjobban vágyik.
Sokszínű és minőségi szolgáltatásokat nyújtó szabadidős
partnereket válogattunk össze Önnek. Csak választani
kell a katalógus alapján a 140 program közül - nem
lesz könnyű! - és nem marad más hátra, mint élvezni a
felejthetetlen élmény minden pillanatát!
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indenkinek vannak álmai. Van, aki a kaszinók királyaként szeretne tündökölni,
más legszívesebben a vadonban bizonyítaná be a világnak és saját magának,
hogy bárhol képes helytállni. És Ön? Mi az, amire mindig is vágyott? Tankot vezetne?
Vagy cápák közé merülne? Netalán kipróbálná, milyen érzés szabadesésben
zuhanni? Esetleg egy repülőpilóta, vagy egy rally versenyző bőrébe bújna? Most
megteheti. Felejthetetlen élményt kívánunk!
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Hogyan működik a Feldobox ajándék?
Válasszon egy
programot.
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A helyszínen adja
át a kupont.
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Élvezze a feldobó
élményt!

13
14

A részletes felhasználási feltételek a katalógus 134. oldalán, és az Élménykupon hátoldalán olvashatók.
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Az utalvány felhasználása után vissza
fogja kapni a hozzá tartozó kártyát.
Tartsa meg!

Felejthetetlen sétarepülés
32 Rally vezetés élőben
04. oldal
Élményvezetés Teslával
06. oldal
33 Végtelen jet-ski száguldás
Quad & rock’n roll
08. oldal
34 Kaland Land Roverrel
Élményrepülés helikopterrel
10. oldal
35 Élményrepülés Hajdúszoboszló felett
Hőlégballon utazás
12. oldal
36 Gyrocopter vezetés
Merülés a cápák közé
14. oldal
37 Tesztvezetés a versenypályán
Ejtőernyővel a Tisza-tó felett
16. oldal
38 Pilóta élmény a fellegekben
Szabadesés tandemben
18. oldal
39 Motoros szán Romániában
Extrém barlangtúra
20. oldal
40 Buborékfoci és íjászharc
Vitorlás és tengerjáró a Balatonon
22. oldal
41 Síelés Murau Kreischbergen
Kalashnikov
vagy 357 Magnum?
24.szépségintézetekben,
oldal
Éttermekben,
szállodákban,
42 Airsoft csata
Pároswellness,
motoros siklóernyőzés
26. oldal
sport és szabadidős
tevékenységekre.
43 Önvédelmi képzés
Offroad és quadozás Domonyvölgyben 28. oldal
Állandó kedvezmények a Feldobox
Limuzin sofőrrel
44 összes
Ariel-Atom vezetés élmény
30.több
oldal
száz
partnerénél,
Motoros Akadémia Hungaroring
45 programra.
Gyrokopter, a kabrió helikopter
32. oldal
Gokart hétvége Kecskeméten
46
Még jelentősebb időszakos
kedvezmények,
Vezetéstechnikai kurzusok
34. oldal
47 Elektromos terepjáró és quad túra
bizonyos
programokra.
akár
Monster Bigfoot és GAZ terepjáró
36. oldal
48 Vízi limuzin pezsgővel
Búvárkaland
a Fényes-forrásnál
38. hogy
oldal minden hónapban
Regisztráljon
honlapunkon,
49 Termik siklóernyőzés
Tankvezetés
és lövészet
40. oldal programtippeket!
megkapja
az extra kedvezményes
50 Mini Hot Rod túrák
Harley-Davidson élmény
42. oldal
51 Porsche vezetés
Luxushajózás a Dunán
44. oldal
52 Extrém vizisportok a Fundy tavon
Kiteszörf a Fertő tavon
46. oldal
53 Szélcsatornás élményrepülés
Sí és snowboard Semmeringen
48. oldal
Tűz hastánc show
54 kedvezményesen
Élmény
ajándékainkat
kényelmesen
és
Rafting Ausztriában
50. oldal
55 Wakeboard, jetski, sporthajó a Dunán
rendelheti
meg online.
Légi kaland
Sopron környékén
52. oldal

66. oldal
68. oldal
70. oldal
72. oldal
A kártya számos kedvezményt biztosít
74. oldal
Önnek a jövőben:
76. oldal
78. oldal
80. oldal
Programokra saját magának
82. oldal
84. oldal
86. oldal
88. oldal
90. oldal
-10-15%
92. oldal
94. oldal
96. oldal
-50%
98. oldal
100. oldal
102. oldal
104. oldal
106. oldal
Ajándék vásárláskor
108. oldal
110. oldal
112. oldal
114. oldal
56 Fegyver arzenál
BúvárkodásIngyenes
Horvátországban
54.
oldal
házhozszállítás a kártya tulajdonosoknak
116. oldal
57 Vadvizi programok Szlovéniában
oldal
Off road túra
a Pilisi10.000
Hegységben
a min.
Ft értékű56.
rendelésekre.
118. oldal
58 Homokháti quad túra
58. oldal
Terepsegway túrák
Ft feletti vásárlás után. 120. oldal
És 8% árengedmény minden59 15.000
Bakancsos és hótalpas túrák
60. oldal
A Dunakanyar sárkányrepülővel
122. oldal
60 Túlélni egy kutyatámadást
62. oldal
Motorcsónakázás a Balatonon
64.
oldal
124. oldal
Kiteszörf és
siklóernyő
tanfolyam
61 Tandemugrás
Bővebb információ és kedvezményes programok listája honlapunkon a Feldobox
Klub
menüpont alatt. A Klub előnyei magánszemélyeknek szólnak.
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Felejthetetlen sétarepülés

Elérhetőség:
Fly-Coop
Cím:
		

Budaörsi Repülőtér
1112 Budapest, Repülőtéri út 2.

Honlap: www.centroplane.hu,
		www.flycoop.hu
Telefon: 30/974-9787, 1/249-9803
E-mail: flycoop@flycoop.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1-3 fő részére 20-25 perc sétarepülés Cessna
172 típusú repülőgéppel, budapesti panoráma
repüléssel.
vagy
1 fő részére 30-35 perc sétarepülés Cessna 152
típusú repülőgéppel. Választható útvonalak:
Budapest-Szentendre vagy Budapest-Velencei-tó.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapestről az M1-M7-es autópálya
közös kivezető szakaszán, az Egér úton,
majd a Kőérberki úton keresztül jutunk
a repülőtéri útra. Bejárat a MOL kúttal
szemben.

¥ Hasznos információk:

R

epülés és adrenalin kéz a kézben járnak. Egy valamire való függőnek muszáj
megmártóznia időről időre az ég vizében. Hasítani a felhők között, csavarokkal
tarkított sétarepüléseket tenni, ugrani, szállni, lebegni, vitorlázni, ez mind-mind

csudajó. A most következő lehetőség a legelhivatottabb bárányfelhő bodorítók számára
is csodás pillanatokat, perceket tartogat. Aki ugyanis ezt a programot választja, nem

 Időpont egyeztetés szükséges.
 Sportos öltözet ajánlott.
 Fényképezőgépét, kameráját otthon ne hagyja!

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, napkeltétől napnyugtáig.

mindennapi látószögből pillanthatja meg Szentendre vagy a Velencei-tó gyönyörű
látképét egy fél órás túra keretében. Aki pedig madártávlatból még nem látta az Európaszerte csodás Duna partjáról híres fővárosunkat, az most akár harmadmagával tekintheti
meg a Parlamentet, a Halászbástyát, de akár a Budai hegyeket is. Bízza magát bátran
a Centro-Plane országos hírű, tapasztalt pilótáira, felejthetetlen élményben lesz része.
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Élményvezetés Teslával

Elérhetőség:
Tesla Élményvezetés
Honlap: www.teslaelmeny.hu
Telefon: 20/385-6573
E-mail: info@teslaelmeny.hu
Helyszínek:
- 2100 Gödöllő, Jakabpusztai pihenő
(Lukoil töltőállomás)
- 6724 Szeged, Körtöltés utca 35.
- 8200 Veszprém, Cserhát utca 2.

jelent meghívást:

- 7622 Pécs, Nagy Lajos király útja
(Centrum parkoló)

1 fő részére 30 perces élményvezetés Tesla Model
S P90D-vel.

- 9081 Győr – Arrabona pihenőhely
(OMV töltőállomás)

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

A program a partner által szervezett vezetési
napokon vehető igénybe.

N

em csupán az évtized szenzációja, hanem olyan innováció, amelyet nyugodtan
nevezhetünk a fenntartható fejlődés egyik legjelentősebb mérföldkövének.
Vajon túlzó kijelentés lenne, hogy ha megkérdeznénk, milyen autóra vágyik

valójában, habozás nélkül rávágná, hogy Teslára? Elektromos autókat meghazudtoló

- 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
(Lukoil töltőállomás)
- 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1.
(Korzó Üzletház 2A szintje)

¥ Hasznos információk:
 B kategóriás jogosítvány szükséges.
 Előzetes telefonos foglalás szükséges.
 Több városban országszerte.
 A vezetés autópályán történik.
 Alkoholos vagy bódult állapotban nem lehet
igénybe venni a programot.

- 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
(Lukoil töltőállomás)

¥ Nyitva tartás:
Egész évben előre meghirdetett időpontokban. Az
időpontok megtalálhatóak a partner honlapján.

- Románia, Nagyvárad
(Kauflan parkoló)

- 8600 Siófok, Városház tér 43.
- 6000 Kecskemét, Izsáki út 4.
(Shell töltőállomás)
- 5000 Szolnok, Sólyom utca 3.
Érmihályfalva – A határátkelő
magyar oldala.

erő, gyorsulás és hatótávolság, zéró emisszió, autopilot üzemmód, a vezetési élmény
legfelsőbb dimenziója. Élményvezetés programunk egyedülálló, hiszen közúti
forgalomban sehol máshol nem próbálhatja ki ezt a lenyűgöző járművet. A kaland
nem lenne teljes az önvezető üzemmód kipróbálása nélkül. Dőljön hátra nyugodtan
a volán mögött, semmi más dolga nem lesz, mint élvezni ezt a fantasztikus utazást
a közeli jövőbe.
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Quad & rock’n roll

Elérhetőség:
RMC Motor Sport Kft. – Quad Tours
Cím:		
		

2045 Törökbálint,
Bajcsy-Zsilinszky u. 71.

Honlap: www.quadtours.hu,
		www.rmcmotor.hu
Telefon: 23/336-261, 20/389-9802
E-mail: info@quadtours.hu,
		info@rmcmotor.hu
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

G

yűrjön maga alá minden buktatót, diadalmaskodjon bármilyen terepen! Lépjen
be a quad világába, egy teljesen új dimenzióba, ahol megszűnnek a korlátok, és
csak az akadályokat nem ismerő négy kerék létezik! A törökbálinti Quad Toursnál

a határtalan képességek élményével gazdagodhat. Pattanjon fel egy quadra, és tegye
próbára tudását akár a legrázósabb terepen egy 250 cm3-es géppel. Meglátja, semmi
nem állhatja útját. Próbáljon ki egy terepjáró pályát, gázoljon át vízmosásokon, vagy
száguldjon végig egy izgalmas pályán, ahol piros lámpa és autósáv nélkül tapasztalhatja
meg a manőverezés izgalmait. Érezni fogja, ahogyan ereje megsokszorozódik, és
eddig nem ismert képességeket fedez fel magában. Akár kezdő, akár gyakorlott a
száguldozásban, profi felszereléssel és lélegzetelállító pályákkal várja Önt a dinamika
és a legyőzhetetlen technika horizontja!
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4 fő részére 1,5 órás quadtúra terepen vezetővel.
vagy 2 fő részére 3 órás quadtúra terepen.
vagy 4 fő részére 1 órás quadtúra terepen
patakparti piknikkel vagy tanyasi vendéglátással
Törökbálint-Érd-Sóskút térségében.
vagy 4 fő részére 1,5 órás quados „Bányakaland”
vetélkedővel Törökbálinton.
vagy 6 fő részére 50 perces quadtúra.
vagy 2-3 fő részére 3 órás terepjárós kaland,
terepjáróvezetés.
vagy 4-6 fő részére 2 órás terepjárós kaland,
terepjáróvezetés.
vagy 2-3 fő részére 2 órás terepjárós kaland
patakparti piknikkel vagy tanyasi vendéglátással
Törökbálint-Érd-Sóskút térségében.
vagy 4-6 fő részére 1 órás terepjárós kaland
patakparti piknikkel vagy tanyasi vendéglátással
Törökbálint-Érd-Sóskút térségében.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Törökbálint kb. 20, Érd kb. 25 km-re
található Budapesttől. A program
helyszínét egyeztesse Partnerünkkel.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
 Vezetőként alsó korhatár 18 év.
 Személy azonosságot igazoló okmányt vigyen.
 A programokat rövid oktatás előzi meg.
 Öltözet: lehetőleg hosszú sportnadrág, hosszú
ujjú felsőruházat és zárt cipő, ami fogja a bokát.
 A helyszínen a parkolás megoldott.
¥ Nyitva tartás:
Egész évben bejelentkezés alapján.
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Élményrepülés helikopterrel

Elérhetőség:
Heliforce
Cím:

Kiskunlacháza, Repülőtér

Honlap: www.heliforce.hu
Telefon: 20/499-5838, 30/942-8972
E-mail: info@heliforce.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 fő részére 8-10 perc extrém helikopterezés Mil
Mi-2-es helikopterrel.
¥ Hasznos információk:

H

elikopteren utazni önmagában is összehasonlíthatatlan élmény, hiszen a
zárt tér ellenére nem dobozban érezzük magunkat, hanem úgy, mintha
egy olyan különleges, velünk együtt mozgó szerkezettel szereltek volna

föl bennünket, amely lehetővé teszi, hogy szálljunk. Arra azonban biztosan nem
gondolt, hogy egy helikopter legalább annyi kunsztra képes, mint egy repülő. Le

 A program időjárásfüggő, időpont egyeztetés
szükséges.
 Fényképezőgépét, kameráját otthon ne hagyja!
 14 év alatt csak szülői engedéllyel vehetik
igénybe.
 A program 10 főtől indul.
 Élményrepülés tartalmaz olyan látványos
elemeket, mint a „Harci forduló” vagy a „Mezőgazdasági forduló”.

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.

¥ Nyitva tartás:
Egyeztetés alapján az év bármely szakában.

lehet állítani a motorját a levegőben, ha úgy tartja kedvünk, akár függőlegesen
is lebeghetünk, vagy éppen vakmerő csavarokat, flippeket hajthatunk végre. A
kormányt természetesen szakavatott pilóta fogja, Önnek mindössze egy elvarázsolt
szitakötővé kell átlényegülnie.
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Hőlégballon utazás

Elérhetőség:
Balaton Ballooning
Találkozási pont:
8380 Hévíz, Ady Endre úti MOL benzinkút
Honlap: www.balaton-ballooning.com
Mobil: 20/403-2667
E-mail: info@balaton-ballooning.com

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 fő részére kb. 1 órás hőlégballonos túra a Balatonnál, hévízi indulással, és 1 darab, az utasokról a
magasban készített A/4 méretű színes fotó vagy videó.
A program magában foglalja az utasok találkozási ponttól és vissza történő szállítását, a ballon
előkészítését az útra, rövid biztonsági oktatást,
üdítővel v. pezsgővel történő koccintást, személyre
szóló oklevelet a pilóta aláírásával, valamint teljes
körű utasbiztosítást. Teljes időtartama kb. 3 óra.

K

étféle ember van. Az egyik, aki régi fotókat látva az integető földön maradtak
közé, a másik, aki az első léghajókon a felhők közé emelkedő úttörők közé képzeli
magát. Az utóbbiak számára jó hír, hogy végre ők is átélhetik, milyen élményt ad

a magasban történő utazás, ezúttal hőlégballonon. Itt a lehetőség, hogy Kelet-Európa
legnagyobb, 18 fős ballonjával suhanjon szőlők, falvak és a Balaton nádas partjai
felett, és csodálja meg a lenyugvó nap csillogó fényében Badacsonyt, és a tavon ringó
vitorlásokat. Ön az összeszereléstől kezdve részese lehet a programnak, és az 10001500 méteres magasságban átélt szárnyalásra nemcsak az élmény nagyszerűsége,
hanem az Önről a magasban készített fotó, valamint a pilóta aláírásával díszített
oklevél miatt is garantáltan emlékezni fog.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapesttől kb. 195 km. Az M7-es
autópályán, majd a 76-os úton Balatonszentgyörgy, végül pedig a 71-es
úton Keszthely irányában Hévízig.

¥ Hasznos információk:
 A program időjárásfüggő. A megtett távolságot és
a repülési irányt a szélviszonyok határozzák meg.
 Időpont egyeztetés szükséges.
 A program minimum 7 főtől indul. Egyéni
vendégeket csoporthoz csatlakoztatják.
 Hévízi indulás. Hévíz 35 km-es vonzáskörzetén
belül háztól házig szállítják az utasokat.
 Kényelmes, sportos ruházat, könnyű kalap vagy
sapka ajánlott, a hölgyek mellőzzék a magas
sarkú cipőt.
 Fényképezőgépét, kameráját otthon ne hagyja!
 Nem szállítható utasok: 6 éves kor alatt,
várandós hölgyek az első trimeszter után,
6 hónapon belül súlyos sérülésen átesett,
illetve nyaki- /gerincbántalmakban szenvedő
személyek.
¥ Nyitva tartás:
Április elejétől október végéig.
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Merülés a cápák közé

Elérhetőség:
Tropicarium-Óceanarium
Cím:		
		

1222 Budapest,
Nagytétényi út 37-43.

Honlap: www.tropicarium.hu
Telefon: 1/424-3052
E-mail: info@tropicarium.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

30-40 perces merülés cápák közé a
Tropicariumban 1 fő részére.
¥ Hasznos információk:
 Előzetes bejelentkezés szükséges.
 A szolgáltatást csak 18 éven felüli,

K

özelről

ismerkedni

az

állatokkal

mindig

meghatározó

élmény.

Az

búvárengedéllyel és legalább 10 igazolt
merüléssel rendelkezők vehetik igénybe.
 A merülőhöz 2 családtag csatlakozhat
díjmentesen, akik a merülést kívülről figyelhetik
és rögzíthetik fényképezőgép vagy kamera
segítségével.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Autóval az M0-s autópályáról, a
6-os főútról és a Nagytétényi útról
közelíthető meg. A Tropicarium a
Campona bevásárlóközpontban
található.

állatsimogatóban önfeledt perceket tölthetünk városunkban máshol nem látható
állatkák közelében. Ha viszont valaki úgy érzi, hogy a kiskecskék mekegésénél és

a lámák kérődzésénél borzongatóbb kalandra vágyik, az látogasson el a Tropicariumba,

¥ Nyitva tartás:
Egyeztetés alapján az év bármely időszakában.

és ugorjon fejest a cápák közé. Aki elfogadja a 6 kétméteres, de barátságos fenevad
meghívását, életének különleges félóráját töltheti az egyik legcsodáltabb állatfaj
példányainak társaságában, és megérti, miért nyűgöznek le annyi kutatót és művészt a
cápák adottságai, természete és a róluk szőtt legendák. Az ismerkedésben a vendéget
merülésvezető segíti, aki az élményszerzés minden részletére ügyel.
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Ejtőernyővel a Tisza-tó felett

Elérhetőség:
Scream Adventure Team
Cím:		

5241 Abádszalók, Strand utca 3.

Honlap: www.viziejtoernyozes.hu
Telefon: 70/451-5051
E-mail: info@viziejtoernyozes.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére páros víziejtőernyőzés 30 perc
motorcsónakázással a Tisza-tó körül, valamint +
1 fő a csónakban kísérőként jöhet.
vagy
2 fő részére 1-1 kör szóló vízi ejtőernyőzés.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Az M3 autópályától a 33-as úton
Tiszafüredig, majd Tiszaszőlős és
Tiszaderzsen keresztül Abádszalókig.

¥ Hasznos információk:

A

Tisza-tó hazánk egyik legcsodálatosabb természeti környezete. A víz, a napfény,
a szinte érintetlen élővilág teszi egyedivé Magyarországnak ezt az ékkövét. Ki ne

 Előzetes online időpont foglalás szükséges.
 Úszni tudás nem szükséges.
 Súlyhatárok: szóló: 135 kg, páros:160 kg.
 A programok időjárás függőek.
 Fürdőruha és short viselése ajánlott.

álmodott volna már arról, hogy suhanva repül egy ilyen gyönyörű táj felett? A vízi

ejtőernyőzés ezt az álmot váltja valóra a Tisza-tó hullámain. A motorcsónak vontatta ernyő
segítségével, akár 80 méteres magasságból élvezhetjük a látványt, hogyan válik alattunk
egyre apróbbá a világ. A szél és a fény semmihez nem hasonló játéka átélhető egyedül
és kettesben is. Az intenzív kikapcsolódás szerelmeseinek kihagyhatatlan élményt

¥ Nyitva tartás:
Előre meghirdetett időpontokban a nyári
hétvégéken.
Kérjük, érdeklődjön partnerünknél.

nyújt a vízi ejtőernyőzés. Aki szereti a szabadidejét jó levegőn, mozgással eltölteni, az
nem csalódik ebben az érdekes sportban. Felemelő érzés kilépve a hétköznapokból,
elszakadni a földtől, és csak repülni ég és föld között.
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Szabadesés tandemben

Elérhetőség:
Tandem Team
Helyszinek:
		 Börgönd (Székesfehérvár)
Honlap: www.tandemteam.hu
		www.tandemugras.co.hu
Telefon: 70/382-7987
E-mail: hetya@tandemugras.info

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 fő részére 1 alkalom tandemugrás.
¥ Hasznos információk:
 Időpont egyeztetés szükséges.
 A program időjárásfüggő.
 Kényelmes öltözet ajánlott, lapos talpú

A

z ejtőernyőzést lehet, hogy nehéz elkezdeni, abbahagyni viszont szinte
lehetetlen. Válassza a szabadesést egy tapasztalt, fiatal csapat társaságában,
tandemben, és tapasztalja meg mennyire élvezetes emberként egy teljesen más

sportcipő kötelező!
 A programon maximum 100 kg-os testtömegű
és minimum 140 cm magas személyek vehetnek
részt.
 Ugrásmagasság 4000 méterről lehetséges.
 18 év alatt szülői beleegyezés és felügyelet
szükséges.
 Felár ellenében videó felvételt és képeket
készítenek az ugrásról.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Székesfehérvárról a Börgöndi úton
haladva, az út végén a repülőtérig.

közegben, a levegőben létezni, mindenféle segédeszköz nélkül, csupán egy ernyővel.
Új környezetét könnyű lesz megszokni, hiszen a levegőben minden annyira könnyű. Az
álomszerű utazást még élvezetesebbé és izgalmasabbá teheti, ha megkéri a Tandem
Team levegőben jártas tagjait, hogy mutassanak be Önnek szabadesés közben néhány

¥ Nyitva tartás:
Egész évben igénybe vehető, de télen nem
ajánlott.

hátraszaltót vagy bukfencet. Ki tudja, ha rákap az ízére, talán majd Ön is megtanulja!
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Extrém barlangtúra

Elérhetőség:
Funnycar Tréning
Cím:
Budapesten, egyéni megbeszélés
alapján, vagy a Pál-völgyi barlangnál.
Honlap: www.funnycar.hu
Telefon: 30/246-6115
E-mail: info@funnycar.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

4 fő részére 2-3 órás extrém barlangtúra a
Mátyás-hegyi barlangrendszerben. A túrához
szükséges fejlámpa, sisak és overall biztosított.

Elhelyezkedés / megközelítés:
¥ Hasznos információk:
 Időpont egyeztetés szükséges.
 A barlangokban télen-nyáron 10°C van, ezért

E

réteges öltözet ajánlott.
 Kérésre a partner szállást biztosít, külön díj
ellenében.

gyedülálló lehetősége nyílik, hogy egy lépéssel közelebb kerüljön a Föld
gyomrához. Olyan világba kukkanthat be, amelyet a mindennapi életben csak
fantáziája segítségével láthat, úgy is csak akkor, ha élénk a fantáziája. Ezen a

A Kolosy tértől a 65 és 65A
jelzésű buszokkal a Pál-völgyi
cseppkőbarlang megállóig. Autóval
ingyenes parkolás az út melletti
parkolóban.

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, időjárástól függően.

különleges barlangtúrán a nyilvánosság elől elzárt, kiépítetlen, csak profik számára
látogatható barlangot fedezhet fel, és olyan látvány tárul szeme elé, amely csak a
sci-fi írók agyából pattanhatnak elő. Szűk átjárókon, hatalmas csarnokokon juthat el
a kristálytiszta barlangi tóhoz, és biztosan eszébe jut majd, vajon, tényleg véget ér-e a
világ azon a ponton, amelyen a mindennapi életben nem hatolhatunk át.
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Vitorlás és tengerjáró a Balatonon

Elérhetőség:
T Flotta
Cím:
			

8600 Siófok, Aranypart,
Stefánia Vitorláskikötő

Honlap:
			
Mobil:
E-mail:

www.tflotta.hu,
www.talizmanyacht.hu
30/542-4537, 30/542-4208
info@tflotta.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 napos vitorlás hajóbérlés hajóvezető nélkül
4 fő részére attól függően, hogy melyik hajó áll
rendelkezésre az adott időpontban. Külön díj
ellenében hajóvezetőt biztosítanak a programhoz.
vagy
A két árbócos tengerjáró Talizmán Yacht 1 órás
bérlése hajóvezetővel. (A hajó 39 fős.)

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapestről az M7-es autópályán, majd
a 65-ös úton kb. 100 km Siófok. Találkozási pont a siófoki vitorláskikötőben az
Aranyparton

vagy

A

1 órás privát Talizmán City kisvonat bérlése.

vitorlázás egyre népszerűbb szabadidős tevékenység hazánkban. Nincs ezen semmi
csodálkozni való, hiszen egy ragyogó, forró nyári napon mi lehet kellemesebb, mint
nekieredni a víznek, és kedvünk szerint vitorlázgatni a Balatonon? A siófoki T Flottánál

négy vitorláshajó és a Balaton egyik legnagyobb vitorlása, a két árbocos csodaszép tengerjáró
motoros yacht, a Talizmán várja a hullámokat meglovagolni vágyó vitorlás tanoncokat és
gyakorlott matrózokat egyaránt. Amennyiben Ön, vagy társaságából valaki rendelkezik vitorlás
jogosítvánnyal, máris vízre szállhatnak a kis vitorlásokkal. Ha kizárólag az élvezetekben
kívánnak részt venni, az orrban napozni és nagyokat koccintani, úgy a T Flotta profi kísérőt
biztosít az Önök számára, a Talizmánon pedig természetesen tapasztalt kormányos dukál.
Ne is gondolkodjon hát sokat, ha szereti a napfényt, a vizet, a mérsékelten aktív pihenést, a
nyugalmat és a fehér vásznakat, trombitálja össze a társaságot, és fogják be a szelet a vitorlába!
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¥ Hasznos információk:
 Időpont egyeztetés szükséges.
 A program időjárásfüggő.
 Kényelmes szabadidős öltözet ajánlott.
 Kísérő nélkül kishajó vezetői engedély szükséges.
 Szálláslehetőség Zamárdiban a Művész

Üdülőben (Feldobox élménykártyájával 15%
kedvezmény).
¥ Nyitva tartás:

Májustól október végéig előzetes egyeztetés
alapján.
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Kalashnikov vagy 357 Magnum?

Elérhetőség:
Budafoki Mesterlövész SE
Cím:
		

1222 Budapest,
Pannónia u. 1-3.

Honlap: www.budafokimesterlovesz.hu
Telefon: 20/929-6975
E-mail: budafokiloter@gmail.com

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére 1-1 csomag választása az alábbi 3
lehetőség közül:
„Orosz fegyverek”: Margolin 0.22 (20 lövés)
+ PA 63 makarov lőszerrel (6 lövés) + PPSH41
9mm géppisztoly (10 lövés) + AK47 félautomata
gépkarabély (10 lövés) + Simonova félautomata
mesterlövész puska (5 lövés).
vagy

E

gy igazán különleges programban vehet most részt, amely általában csak profik
és katonák számára hozzáférhető. Legendás fegyvereket tarthat a kezében, sőt,
tüzelhet is velük. A választás nem lesz egyszerű, komoly döntés előtt áll az a

fegyverbarát, akinek el kell döntenie, hogy az orosz fegyvergyártás örökzöld darabjaival,
a nyugat-európai, tű pontos puskákkal és pisztolyokkal vagy a klasszikus amerikai
darabokkal adja le a lövéseket. Mindhárom kategória egy más világ, és bármelyiket
is választja, garantált a feledhetetlen, talán soha vissza nem térő élmény. Kérje meg
társát, hogy másik fegyvercsomagot válasszon, így lesz mit megbeszélni!

Elhelyezkedés / megközelítés:
Autóval Campona felé a Nagytétényi
útról nyílik a Tóth József utca, amit a
Pannónia utca keresztez. A klub a föld
alatt található, felszíni tábla jelzi.

„Nyugati fegyverek”: Ruger 0.22 (20 lövés) +
Glock Roni 9x19 (15 lövés) + Glock21 0.45 (10
lövés) + Colt Mk IV 9x19 (6 lövés) + Remington
pumás akciósörétes (5 lövés).
vagy
„Vadnyugat”: Taurus 0.22 revolver (12 lövés)
+ Taurus 0.38 revolver (12 lövés) + Taurus 357
Magnum revolver (6 lövés) + Ruger .44 Magnum
(6 lövés) + Remington 870 (5 lövés).
¥ Hasznos információk:
 Időpont egyeztetés szükséges.
 A programot csak 18 év felett lehet igénybe venni.
 Személyazonosságot igazoló okmány szükséges.

¥ Nyitva tartás:
Kedd-Szombat: 16:00 – 20:00
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Páros motoros siklóernyőzés

Elérhetőség:
Sirius Repülő Klub
Helyszínek:
Budapesttől északra (felszállási
helyszín szélviszonyoktól függően).
Honlap: www.sirius-se.hu
Telefon: 20/277-9949, 30/911-8275
E-mail: siriusrepuloklub@gmail.com,
		info@5x.hu
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére 30-35 perces motoros siklóernyős
2 külön géppel, egyidőben.
¥ Hasznos információk:
 A programok időjárás függőek, időpont

V

egyen részt egy olyan kalandban, amely garantáltan kiragadja a hétköznapokból!

egyeztetés szükséges.
 Felszállás Budapest északi része és Vác közé
eső területek.
 10 éves kortól lehet igénybe venni. A repülésen
30 kg-nál nehezebb, de 110 kg-nál könnyebb
személyek vehetnek részt.
 Fényképezőgépét, kameráját otthon ne hagyja!

Elhelyezkedés / megközelítés:
Telefonos megbeszélés alapján, szélviszonyoktól függően.

Mikor átöleli a kék ég, új tartományba érkezik. A csend és a béke világában jár,
ahol csak a szél susogását hallani. A végtelen távlatok, dimenziók és a szabadság

birodalma ez, a siklóernyőzés pedig a repülés legkönnyedebb formája, hiszen egy eddig
ismeretlen közegben vándorolhat kedvére a gravitáció kötöttségei nélkül. A repülésben

¥ Nyitva tartás:
Márciustól novemberig egyeztetés alapján
bármikor.

társa lesz a pilóta, aki szinte annyit tartózkodik fent, akár a madarak, és pertuban van
a felhőkkel. A látványt életre szóló emlékként őrizheti meg, de kameráját azért ne
felejtse otthon! Szelje bátran az eget, és térjen haza a végtelen égbolt képeivel!
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Quadozás és offroad Domonyvölgyben

Elérhetőség:
Vadquad
Cím:		

Domonyvölgy, Akác u. 86/a

Honlap: www.vadquad.hu
Telefon: 30/250-6666
E-mail: domonyvolgy@vadquad.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

A

vadquad vendégszerető csapata mindent megtesz azért, hogy ezen a családi birtokon
mindenki otthon érezze magát. Megtalálható itt minden, amire csak a quadok, és az
adrenalin szerelmesinek szüksége van. A prémium kategóriás SUZUKI quad flotta

22 megbízható járgányból áll: LTF-250, LTA-400, LTZ-400, LTA-700. A vadregényes tájban
suhanni és elfelejteni mindent, ami nem fontos, csak a pillanatra koncentrálni, ez az érzés,
amit mindenkinek át kell élnie. A technika és az ember harmóniájából létrejött száguldás
megtisztítja a testet, és a lelket is. Ha valaki inkább a régi idők után vágyódik, igazi retró
motorozásban lehet része, egy oldalkocsis, boxer motoros, katonai motorkerékpáron. A
GAZ66 katonai csapatszállító vezetése igazi ínyenceknek való kaland, nosztalgikus kihívás.
Minden ideérkező személyes, egyéni vendéglátásban részesül, hiszen emberi kapcsolatok
nélkül nem érdemes kikapcsolódni, lazítani.
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2 főre 2 órás quadozás 1 db kétszemélyes quaddal.
vagy
2 főre 1,5 órás quadozás 2 külön quaddal.
vagy
1 órás páros retrómotorozás oldalkocsis
boxermotoros katonai motorkerékpárral,
valamint 1 óra páros quadozás.
vagy
1 főre 1 órás quadozás + 30 perc oldalkocsis
motorvezetés + 40 perc GAZ66 vezetés.
vagy
Max. 17 főre 30 perces időtartamra Gaz
66-katonai terepjáróval extrém szafari.
vagy
1 fő részére 15 perces MTLB lánctalpas vezetése.

Elhelyezkedés / megközelítés:
M3-as autópályán a Bagi leágazás
után balra Domony felé, aztán a 3-as
főúton balra kanyarodva Budapest
felé. Domonyvölgynél jobbra a
Lázár lovaskpark illetve a vadquad
irányjelző táblákat követve.

¥ Hasznos információk:
 Prémium kategóriás Suzuki quad flotta: LTF250, LTA-400, LTZ-400, LTA-700.
 A vezetett túrák különböző útvonalakon,
terepen, magánterületen kerülnek
megrendezésre, és a programot mindig rövid
oktatás előzi meg.
 Túra útvonaltól függően menetközben a Lázár
Lovaspark megtekinthető.
 Védőfelszerelés biztosítva.
¥ Nyitva tartás:
Egész évben időpont egyeztetés alapján.

29

Ariel-Atom vezetés élmény

Elérhetőség:
Ariel-Atom Hungary
Helyszín:Kiskunlacháza, repülőtér
Honlap: www.vezesd.hu
Telefon: 20/399-6156
E-mail: info@vezesd.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 alkalom 20 körös Ariel-Atom tesztvezetés.
A program a partner által szervezett
tesztvezetésen vehető igénybe, vagy minimum
csoportlétszám esetén, melynek mértékét a
partner dönti el.
¥ Hasznos információk:
 «B» kategóriás jogosítvány szükséges.
 Időpont egyeztetés szükséges a program előtt

3

00 lóerő. Mindössze 470 kg. 250 km/h végsebesség. Ez az Ariel-Atom: a legenda,
a vágyak tárgya. Forma 1 pilóták, fanatikus, dúsgazdag autógyűjtők, világsztárok
és sportautó-tesztelők kedvence. Évente mindössze 100 darab készül belőle egy

London melletti, apró üzemben, Magyarországon pedig csupán egyetlen csúcspéldány
van. Akinek szenvedélye a vezetés, annak szívdobogtató lehetőség a világ legnagyobb

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapesttől kb. 40 km. Az 5-ös úton
Dunaharaszti irányában, majd az 51-es
úton Kiskunlacházáig. Bugyi irányában
jobbra, majd a Kiskunlacháza táblát
elhagyva, a vasúti átkelő után jobbra
található a reptér bejárata.

legalább 2 héttel.
 Kényelmes, évszaknak megfelelő, zárt ruha és
napszemüveg javasolt.
 A program időjárásfüggő, esős időben nem
tartják meg.
 A tesztvezetésről profi fotók és videók
készülnek, melyek a partner weboldaláról
ingyenesen letölthetők.
 Bukósisak biztosítva.

vezetési élményét nyújtó közúti, széria sportautójának megfuttatása. Pár másodperc, és
már 100-on, aztán 200-on jár. Nincs ajtó, nincs szélvédő, csak a motorbőgés, szélsüvítés,
a nyers benzinszag, a legyőzhetetlen erő és az iszonyatos sebesség. Először a pulzus
gyorsul, majd a levegővétel. Végül megszűnik az idő. Hajtsa a világ legélvezetesebb

¥ Nyitva tartás:
Márciustól október közepéig általában
kéthetente, hétvégéken. Kérjük, érdeklődjön
partnerünknél.

sportkocsiját, és tapasztalja meg a vezetés legfantasztikusabb élményét!
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Gyrokopter, a kabrió helikopter

Elérhetőség:
Sirius Repülő Klub
Helyszínek:
Budapesttől északra (felszállási
helyszín szélviszonyoktól függően).
Honlap: www.sirius-se.hu
Telefon: 20/777-9949, 30/911-8275
E-mail: siriusrepuloklub@gmail.com,
		info@5x.hu
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 fő részére 40 perc repülés.
vagy
2 fő részére 2 x 20 perc repülés.
Választható útvonalak:
Rétság és környéke panoráma, Börzsöny,
Nógrádi-vár, Bánki-tó, Dunakanyar.

H

Elhelyezkedés / megközelítés:
Telefonos megbeszélés alapján,
szélviszonyoktól függően.

¥ Hasznos információk:

allott már a gyrokopterről? Ha Ön a légi sportok szerelmese, akkor talán nem is
nagyon kell bemutatni ezt a hihetetlenül szellemes keresztezését a helikopternek
és a repülőnek. Olyan, akár egy kabrió helikopter, amely konstrukciójából

 10 éves kortól lehet igénybe venni.
 A program időjárás függő.
 Ne felejtse otthon a fényképezőgépét,

kameráját!

adódóan képes egyhelyben állni a levegőben. Nyitott kabinjából zavartalanul élvezheti
a panorámát, fotózhat, filmezhet kedvére. Repüljön el a Rétság fölé, gyönyörködjön a
Börzsönyben, a nógrádi várban, a Bánki-tóban és a Dunakanyarban. És most jön csak a

¥ Nyitva tartás:
Előzetes bejelentkezés szükséges.

java: próbálja ki, milyen, ha kezébe kapja a gyrokopter kormányát. Szerezzen magának
és partnerének egy felejthetetlen napot!
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Vezetéstechnikai tréningek

Elérhetőség:
Groupama Tanpálya
Cím:		
		

2146 Mogyoród,
Hungaroring út 10.

Honlap: www.tanpalya.hu
Telefon: 28/441-951
E-mail: ertekesites@tanpalya.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 alkalom kb. 3,5 órás családi vezetéstechnika
kurzus 2 felnőtt és 2 gyerek részére.
A felnőttek „bázis típusú” képzésen vesznek
részt: 50 perces elméletet követően gyakorlati
feladatokkal az ABS pályán. A gyerekek elektromos
kisautók segítségével saját pályán gyakorolnak.
vagy

A

magabiztos vezetés nem csupán azért jó érzés, mert az autót uralni határtalan

Az M3-as autópályán Budapesttõl
kb. 20 km-re (ki van táblázva) a
Hungaroringen, a fõbejáraton
keresztül lehet megközelíteni.

szabadságot ad. Ha mások is ülnek benne, különösképp akkor, ha családunk tagjai, nem
engedhetjük meg magunknak a szorongást és a bizonytalanságot. A vezetéstechnikai

programon olyan ismereteket sajátíthat el, amelyekkel nem jelent többé gondot a síkos út,
a hirtelen fékezés, vagy az új, nagyobb autó méretének kényelmes megismerése. Míg Ön
forgalomkedvelő emberré formálódik, addig családtagjai sem unatkoznak. Gyermekei Ön
mellett szívhatják magukba a vezetési kultúrát, majd a számukra kialakított Kresz pályán
különböző járművekkel ők is belekóstolhatnak a közlekedés élményébe. Aki pedig szeretné
megismerni, hogy mire is képes valójában az összkerék meghajtású autója, az off-road
program tréningjénél jobb lehetőséget nem is találhatna rá. Majd zárásként az Adventure
Park extrém szituációkkal tarkított off-road taxi programja teszi felejthetetlenné a napot.
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1 főnek 1 alkalom Hungaroring Off-Road
Centrum csomag: kb. 4 órás elméleti és
gyakorlati „Crossover tréning” kifejezetten
összkerék meghajtású autókra, majd kb. 1 órás
„Off-road taxi” élményautózás terepen.

Elhelyezkedés / megközelítés:

¥ Hasznos információk:
 Időpont egyeztetés szükséges.
 Bizonyos csoportlétszám mellett induló

program. A szervezők egyéni vendégeiket
csoporthoz csatolhatják.
 Rendelkezzen B-kategóriájú jogosítvánnyal.
 Hogy a megfelelő tulajdonságokat tapasztalja a
vezetésnél, saját autó szükséges.
 Gyerekek 6-13 év között.
¥ Nyitva tartás:
Egész évben előzetes bejelentkezés alapján.
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Monster Bigfoot és GAZ terepjáró

Elérhetőség:
Kőkaland Sport & Élménypark
Cím:		

1112 Budapest, Gyógyvíz utca

Honlap: www.kokaland.hu
Telefon: 20/454-4641
E-mail: sales@kokaland.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

A

drenalinra vágyik, de nem a világ végén? Levezetné a feszültséget?
Legszívesebben beülne egy hatalmas járműbe, és azzal zúzna végig mindenen?
Felásná a Holdat? Vakon tekerné a kormányt? Quaddal ugratna hatalmasakat?

GPS-szel navigálna, miközben alig lát ki a gázálarcból? Nem? Akkor lapozzon. Ha igen,
akkor irány a Kőkaland kalandpark, amely szinte Budapest szívében elrejtve fogadja
mindenre elszánt és semmitől vissza nem riadó vendégeit. 20 elvetemült program
várja a látogatót, aki biztosan ki kívánja próbálni, milyen érzés többek között egy
rettenetes Monster Bigfoot kormánya mögött? Nyugalom: a galamblelkű vendég sem
marad program nélkül. Főzhet pörköltet, hallgathatja a madárcsicsergést, élvezheti a
zöld környezetet, amelyért ráadásul nem is kell messzire zarándokolnia. Jöjjön hát, és
vezesse le, ami a lelkét nyomja!
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8 körös Monster Chrysler Le Baron cabrio Bigfoot
élménytúra instruktőrrel tereppályán
vagy 10 körös Monster NIVA Bigfoot élménytúra
instruktőrrel tereppályán
vagy 30 perc GAZ 69 vezetéstechnika program
részeg szemüveggel + 60 perc quadozás
vagy 5 körös Monster Chrysler Le Baron cabrio
Bigfoot + 5 körös GAZ 69 terepjáró élménytúra
vagy 5 körös Monster Chrysler Le Baron cabrio + 60
perc quadozás
vagy 3 körös Monster Chrysler Le Baron cabrio + 3
körös Monster NIVA Bigfoot élménytúra + 15 perc
GAZ 69 terepjáró vezetés részeg szemüveggel
vagy 5 körös Monster NIVA Bigfoot + 3 körös Monster
Chrysler Le Baron cabrio Bigfoot élménytúra + 10
perc quadozás
vagy 3 körös Monster NIVA Bigfoot élménytúra + 15 perc
GAZ 69 terepjáró vezetés + 30 perces Bobcat program
vagy 5 körös GAZ66 katonai felderítő
vezetéstechnika + gázálarcos felderítést + 20
perces vezetéstechnika GAZ69 terepjáróval, részeg
szemüveggel + 15 lövéses célbalövés.
A programidő 50-70 perc.

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Balatoni út (7-es főút) felől a Poprádi
úton és a Keserűvíz utcán keresztül, az
utca végén.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
 B kategóriás jogosítvány feltétel.
 Kényelmes öltözet, sportcipő ajánlott.
¥ Nyitva tartás:
Egész évben előzetes bejelentkezés alapján.
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Búvárkaland a Fényes-forrásnál

Elérhetőség:
Funnycar Tréning
CÍm:		

2890 Tata, Fényes-forrás

Honlap: www.funnycar.hu
Telefon: 30/246-6115
E-mail: info@funnycar.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 merülés, mely felbontható 1-2 fő részére.
vagy
1 óra elméleti oktatás és 1 merülés 1 fő részére.
vagy
1 fő részére 1 jégalámerülés.
vagy
1 fő részére 1 éjszakai merülés.
A program időtartama minimum 1 óra, ebből a
merülési idő minimum 30 perc.

A

búvárkodásnak most egy különleges változatával ismerkedhet meg. Talán nem is
gondolná, hogy Budapesttől 70 km-re csodálatos, izgalmas víz alatti világ tárulhat
a szeme elé. A rövid elméleti bevezető után már csobbanhat is profi vezetőjével,

és megtekintheti az első víz alatti esküvő helyszínét a magyar búvárkodás történetének
egyik legrégebbi merülőhelyén. A kibélelt és körbe betonozott tó felszínén most is
látható a forrásvíz bugyogása, hosszasan úszkálhat hatalmas vízinövények között,
mint ha egy dzsungelben merülne. A tavat második otthonaként ismerő búvároktató
társaságában Önnek is azonnal otthonossá és feledhetetlen élménnyé válik ez a
fantasztikus, víz alatti világ.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapesttől 70 km-re az M1-esen.
A tó Tata központjától kb. 3 kmre található, a Fényes Fürdő és
Kempingnél található. Találkozó
helyszíne a partnerrel való egyeztetés
alapján.

Teljes búvárfelszerelés biztosított. A merülésről a
résztvevők CD-n képeket kapnak. Továbbá 1 óra
ingyenes vízi bicikli használatra jogosultak, és
10%-os kedvezmény kártyát kapnak a Sea-Watch
búváráruházába.
¥ Hasznos információk:
 Fürdőruha és úszótudás feltétel.
 A jég- és éjszakai merülést csak haladó

búvárvizsgával rendelkezőknek.
 Látótávolság a víz alatt időjárástól és évszaktól
függően 2-5 méter, mely jégalámerüléskor 15
méterre is megnőhet.
¥ Nyitva tartás:
Márciustól októberig minden nap, egyeztetés
alapján.
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Tankvezetés és lövészet

Elérhetőség:
Tankbérlés
Cím:		
		

8300 Tapolca,
Csobánc Laktanya

Honlap: www.tankberles.hu
Telefon: 20/965-5016
E-mail: tankberles@gmail.com

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

15 perc T-59 harckocsi vezetés + 15 perc MTLBU
lánctalpas jármű vezetés.
vagy
15 perc T-59 harckocsi vezetés + lövészet 80db
lőszerrel.
vagy
15 perc Tigris harckocsi replika vezetés + lövészet
80db lőszerrel.

N

em nőtt fel még olyan fiúgyerek, akit ne érdekelt volna a tankvezetés. Ez is tehát
egy, az olyan programok sorában, amely régi, eddig meg nem élt álmot válthat

Elhelyezkedés / megközelítés:
Tapolcán a régi Csobánc Laktanya
területén vehető igénybe a program.

A megajándékozott hozzátartozói utasként
részt vehetnek a vezetésen (összesen 6-8 fő
maximum).
A lövészet során SZGMT géppuska, PPS-41,
AK-47, AMD-65, és VZ58P típusú fegyverek
kipróbálására van lehetőség.

valóra. Aki él ezzel a kivételes lehetőséggel, nyilván fel van készülve arra, hogy

nem sétakocsikázásra indul. Lánctalpakon vagy gumikeréken, de mindenképpen
maradandó élményre számíthatunk. Hatalmas, nehéz és nehezen mozgatható harci
gépeket kell majd vezetni és koordinálni, mindezt páncélos fejvédőben, némi kiképzés
után. A harci jármű belsejében, a profi sofőr mellett kuporogva, majd a kormányt
átvéve semmi nem áll többé az utunkba, hogy átadjuk magunkat annak a gyermeki
extázisnak, amelyet a harci játék élménye okoz.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes bejelentkezés szükséges.
 A tankvezetés és a lövészet 18 éves kortól
vehető igénybe, B-kategóriás jogosítvány a
vezetőnek feltétel.
 Alkoholos vagy bódult állapotban nem vehető
igénybe a program, még utasként sem.
 Kényelmes, sportos öltözet és zárt cipő ajánlott.
¥ Nyitva tartás:
Március végétől november közepéig előzetes
bejelentkezés alapján.
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Harley-Davidson élmény

Elérhetőség:
Harley-Davidson Budapest
Cím:
		

1112 Budapest,
Neszmélyi köz 3.

Honlap: www.harley.hu
Telefon: 20/341-5122
E-mail: rental@harley.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

Fat Boy, Heritage Classic, Ultra Limited vagy
Road King Classic motorkerékpár, valamint 1 db
bukósisak kölcsönzése 1 napra.
vagy
Fat-Bob vagy Forty-eight motorkerékpár,
valamint 2 db motoros dzseki és 2 db bukósisak
kölcsönzése 1 napra.
Hétvégente az utalvány csak minimum plusz 1
napos kölcsönzéssel használható fel.

F

at Boy, Heritage Classic, Ultra Limited, Road King Classic, Fat-Bob, Forty-eight.
Ha ezek a nevek ismerősen csengenek önnek, ne lapozzon tovább. Életérzés,
szabadság? Olyan elcsépeltnek tűnnek ezek a szavak, ám ha azt mondjuk, hogy

Harley-Davidson, akkor egy csapásra minden a helyére kerül. Aki még nem próbálta ki
ezeket a semmihez sem hasonlítható motorkerékpárokat, nem élhette át azt az élményt,
amelyet csak egy ilyen gépen tapasztalhat az ember. Most mindez karnyújtásnyira van,
hiszen egy teljes napon át birtokolhat egy vasparipát, és mindent kipróbálhat, ami eddig
csak a fantáziájában létezett. Aki képes uralni egy ilyen járművet, az sok, nagy dologra
képes, és higgye el, egyetlen nap is elegendő ahhoz, hogy ez az érzés kitörölhetetlenül
részévé váljon. Egyedül egy álomban, amelynek sose lesz vége.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
139/140A busszal a Nagyszeben úti
megállóig. Autóval a Budaörsi úton a
városból kifelé haladva Beregszászi úti
elágazódás után 500 méterrel balra. Parkolási lehetőség a szalon parkolójában.

¥ Hasznos információk:
 A bérlés 24 órára vonatkozik kilométermegkötés
nélkül.
 ’A‘ (korlátlan) kategóriás jogosítvány szükséges.
 A motorok új, aktuális évi modell, 2 személyes,
bukócsővel felszerelt.
 Teljes körű casco biztosítás van.
 Az útdíjat a bérleti díj nem tartalmazza.
 100.000 forint kauciós díj szükséges.
 A feltételek további részleteiről érdeklődjön.

¥ Nyitva tartás:
Hétfő: 10:00 – 18:00
Kedd: 10:30 – 18:00
Szerda – péntek: 10:00 – 18:00
Szombat: 10:00 – 13:00
Vasárnap: Zárva
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Luxushajózás a Dunán

Elérhetőség:
Fitti-hajó
Cím:
		

Marina Part Yacht Club,
1135 Budapest, Kelén u. vége

Honlap: www.dunaikirandulas.hu
Telefon: 20/443-3344
E-mail: info@dunaikirandulas.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

70 perces motorcsónak körút BudapestSzentendre útvonalon 1-6 fő részére, korlátlan
üdítőfogyasztással, és 1 üveg pezsgővel.

Elhelyezkedés / megközelítés:
¥ Hasznos információk:
Időpont egyeztetés szükséges.
A program időjárásfüggő.
A napszemüveg hasznos kellék lehet.

A

ki egy kis luxusra vágyik, szeretné végre elengedni magát, hogy a nézelődésen
kívül ne kelljen semmivel foglalatoskodnia, az adrenalinról azonban mégsem

15-ös busszal a Fiastyúk utcai
megállóig, innen gyalog 10 perc
a Duna-part. Autóval parkolási
lehetőség a Kelén utca végén.

¥ Nyitva tartás:
Télen nem lehet igénybe venni ezt a programot.

akar teljesen lemondani, azt egy motorcsónakos dunai kirándulásra invitáljuk.

Budapest és Szentendre utcáin sétálva rengeteg gyönyörű és izgalmas dolgot
felfedezhetünk, a Dunáról nézve viszont teljesen új szépségeit láthatjuk meg az eddig jól
ismertnek vélt helyszíneknek. A Chapparal motorcsónak fedélzetén koncentrálhatunk
csak a látványra, hátradőlhetünk, nézelődhetünk, és egyetértően bólinthatunk a
gondolatra, mely szerint: egy kis luxus mindenkinek jár!
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Kiteszörf a Fertő tavon

Elérhetőség:
Magyar Extrém Sport Club
Iroda: 9400 Sopron,
		 Széchenyi tér 11-14.
Kite bázis: 9421 Fertőrákos strand
Telefon: 30/748-1034
Honlap: www.mesc.hu
E-mail: info@mesc.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 fő részére 2 napos kite alapkurzus (1.+2. szint).
Komplett felszerelés biztosítva.
¥ Hasznos információk:
 Férfiaknak short, nőknek fürdőruha és short
ajánlott.
 A program időjárásfüggő.
 Időpont egyeztetés szükséges.

A

ki kiteszörfözni megtanul, az még sok mindenre képes lesz az életben. Például
arra, hogy ezen túl még jobban élvezze a nyarat egy olyan sport tudásának

Elhelyezkedés / megközelítés:
Soprontól 20 percre található
Fertőrákos, a 84-es útról kell a Fertő
tó felé letérni.

¥ Nyitva tartás:
Áprilistól novemberig a hét minden napján.

birtokában, amely ízig-vérig az adrenalinról szól. Vágjon hát bele, és vegyen

részt ezen a kétnapos tanfolyamon, ahol elsajátíthatja a vízen járás technikáját, azaz a
négyzsinóros kite-okkal való biztonságos közlekedés alapjait és a vízi startot. A sport
tudományába való bevezetés a felszerelés megismerésével kezdődik, azt is megtanulja,
hogyan rakja össze az ernyőt, elméleti ismereteket szerez, kipróbálja magát szárazon
és vízen, végül megteszi az első métereket, amelyeket bizonyosan nyárról nyárra
újabbak követnek majd.
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Sí és snowboard Semmeringen

Elérhetőség:
Magyar Extrém Sport Club
Iroda:
		
Pálya:

9400 Sopron,
Széchenyi tér 11-14.
Ausztria, Semmering

Telefon: 30/748-1034
Honlap: www.mesc.hu
E-mail: info@mesc.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 fő részére 2 napos sí- vagy snowboard oktatás
csoportban, transzferrel Soprontól oda-vissza.
Teljes felszerelés biztosított (síléc/snowboard,
bakancs, bukósisak).
vagy
2 fő részére 1 napos sí- vagy snowboard oktatás
csoportban, transzferrel Soprontól oda-vissza.
Teljes felszerelés biztosított (síléc/snowboard,
bakancs, bukósisak).

S

okan lelik benne örömüket, és ez nem véletlen. A havas domboldalon,
tapasztaltabbaknak hegyoldalon történő lesiklás akár snowboardon akár sílécen
olyan élmény, amely rendszeres és meghatározó pontjává vált számos ember

vagy család életének. Sem belevágni, sem megtanulni nem nehéz, mert már az első
botladozásokat követően élvezetessé válik a lesiklás, és a továbbiakban, ha Ön is a
sport rabjává válik, akár maga is tökéletesítheti tudását alkalomról alkalomra. Az
alapok elsajátítását profi magyar oktatók segítik, és a két nap alatt biztos alaptudásra
tesz majd szert. Adjon hát lehetőséget magának arra, hogy az eddig csak átvészelt
teleket a jövőben lelkesen és izgatottan várja!
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Az Extrém Sport Club irodája Sopron
belvárosában található (egy Generáli
biztosító van mellette).

¥ Hasznos információk:
 A csomag nem tartalmazza a szállás és a
síbérlet díját.
 18 év alatt szülői beleegyezés szükséges.
 Meleg, kényelmes sí öltözet ajánlott: vízhatlan
kesztyű, sínadrág és dzseki, réteges öltözködés,
vastag zokni.
 A napszemüvegét se felejtse otthon!

¥ Nyitva tartás:
Novembertől áprilisig a hét minden napján 9:30
és 16:00 között.
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Rafting Ausztriában

Elérhetőség:
Kanyon Aktív
Iroda:

1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.

Honlap: www. kanyon.hu
Telefon: 1/235-6090
E-mail: kanyon@kanyon.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére 2 napos rafting Ausztriában, a Salza
folyón.
A túrák minden esetben tartalmaznak kétszer
2,5-3 órás evezést és a teljes felszerelést.
¥ Hasznos információk:

Elhelyezkedés / megközelítés:
Partnerrel egyeztetett helyszín és
megközelítés.

 Úszótudás szükséges.
 A program igénybevételéhez extrém

V

advízi evezés során az ember egy szokatlan közegben próbálja megoldani a
felmerülő kihívásokat, a hétköznapi életben elsajátított technikákkal, vagy
azokon túl. A mindennapjainkat megtanultuk uralni, de vajon hogyan uralnánk

egy hömpölygő folyót, ahol nem hagyatkozhatunk másra, mint a saját és társaink
ösztöneire? Néha érdemes kipróbálni, mert fejleszti a személyiséget, és legalább jó
levegőn vagyunk két napig. Igazi csapatjáték. A folyó pedig, ha jól irányítjuk a tutajt,
igazi játszótárs. Ne hagyja ki a lehetőséget, vegye fel az áramlat ritmusát, és ossza ki
a hullámokat a Salza vadvizén!

sportbiztosítást kell kötni.
 7-14 év között szülői felügyelettel,
18 év alattiak szülői engedéllyel vehetnek részt.
 2-3 személyes hajókon vezetik a túrát.
 Utazás egyénileg (de lehetőség van csoportos
utazásra is).
 Kérésre a partner szállást biztosít külön díj
ellenében.
 Bográcsozási/grillezési lehetőség külön díj
ellenében.
¥ Nyitva tartás:
Májustól októberig hétvégente.
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Légi kaland Sopron környékén

Elérhetőség:
One-Two Fly
Helyszínek:
9444 Fertőszentmiklós, Meidl Airport
Honlap: www.one-two-fly.hu
Telefon: 20/775-4976
E-mail: info@one-two-fly.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 fő részére 40 perc repülés MTO Sport
autogyroval.
vagy
2 fő részére 20-20 perc repülés MTO Sport
autogyroval.
2 fő esetén lehetőség van két külön géppel
egyszerre repülni.

S

Elhelyezkedés / megközelítés:
Soprontól 25 km-re a 85-ös út
mellett. Tábla jelöli, hogy hol kell
lefordulni.

¥ Hasznos információk:

okan tehetnek szemrehányást maguknak, hogy bizony van mit bepótolniuk, ha
hazánk híres kastélyainak ismeretéről van szó. Most kettőt is megtekinthet a
legszebbek közül úgy, ahogyan csak keveseknek adatik meg. Felejthetetlen

repüléses túrára hívjuk önt, hogy a levegőből fedezhesse fel hazánk talán legszebb
– minden esetre a leggondozottabb – tájegységét, a Kisalföldet. Fertődi Eszterházy
kastély, nagycenki Széchenyi kastély, Fertő-Hanság Nemzeti Park és Sopron városa: ha
kedve van, légi felvételen örökítheti meg a páratlan látványt. Gyrocopterrel úgy repülhet,
akár egy madár, vagy meg is állhat a levegőben, s egyhelyben ringva szemlélheti

 10 éves kortól lehet igénybe venni.
 A maximális testsúly 120 kg.
 Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
 Ne felejtse otthon fényképezőgépét, kameráját!
 Időjárásfüggő program, javasoljuk, hogy ne

várjon a foglalással az utolsó pillanatig.
¥ Nyitva tartás:
Előzetes bejelentkezés alapján.

meg részletesen a tájat. A túra útvonala sem véletlen, s talán e vidék szépségének
megcsodálására nincs is kiválóbb eszköz és lehetőség. Röpüljön hát!
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Búvárkodás Horvátországban

Elérhetőség:
Galathea Búvárközpont
Iroda:
Bázis:
		

1065 Budapest, Weiner Leó u. 3.
Camp Ujča - Vučja draga bb
53284 Sv. Juraj, Horvátország

Honlap:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

www.galathea.hu
1/311-6485
30/250-8800
galathea@galathea.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

Ü

dvözöljük a búvárkodás szerelmeseinek táborában! A tengerek titokzatos
mélye mindig is vonzotta az embert, a víz alatti világ varázslatos színeivel,
pazar formáival, elképzelhetetlen teremtményeivel, és álomszerű élménnyel

ajándékozza meg a búvárkodót. Ha Ön is részese szeretne lenni ennek a kalandnak,
akkor irány Horvátország, ahol a Galathea Búvárközpont több helyszínen várja, hogy
megismertesse a tengerrel. A Velebiti Nemzeti Park lábánál fekvő festői kis öbölben,
Senj partjainál merülhet. Számtalan fal, amfóratöredék, halraj, hajóroncs gondoskodik
majd a változatos látnivalóról, és teremti meg azt a csodálatos közeget, ahol gravitáció
nélkül, szabadon lebeghet.
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Teljesen kezdőknek 3 alk. próbamerülés, mely
megosztható 3 főre. Teljes felszerelés biztosítva.
vagy
1 főre 1 alk. check-dive, és 3 alk. parti merülés,
teljes felszereléssel.
vagy
2 főre 1 alk. check-dive, és 2 alk. parti merülés.
vagy
1 főre 1 alk. parti merülés vagy check-dive,
és 2 alk. hajós merülés az 1-4. zónában teljes
felszereléssel, vagy 4 alk. felszerelés nélkül.
vagy
1 főre 1 alk. check-dive vagy parti merülés, 1
alk. parti merülés, 2 alk. hajós merülés az 1-4.
zónában, és 1 alk. éjszakai merülés.
vagy
1 főre 1 alk. check-dive, és 1 alk. Krk/Lukovo/Goli
Adventure program, teljes felszereléssel.

Elhelyezkedés / megközelítés:
SvetiJuraj városa Rijekától 70 km-re,
Budapesttől pedig 505 km-re található.
A partnerünk bázisa a Camp Ujča kemping területén található.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes egyeztetés szükséges.
 A programon való részvétel feltétele legalább
alapfokú búvárvizsga.
 Érvényes személyi igazolványát vagy útlevelét
hozza magával!
 Partnerünk magyarul beszél.
¥ Nyitva tartás:
A sveti juraj-i bázis június 1-től augusztus 31ig, májusban és szeptemberben pedig hosszú
hétvégeken van nyitva.
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Off road túra a Pilisi Hegységben

Elérhetőség:
Funnycar Tréning
Cím:
		

Budapesten, egyéni
megbeszélés alapján.

Honlap: www.funnycar.hu
Telefon: 30/246-6115
E-mail: info@funnycar.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

A

terepjáró csodálatos konstrukció, hát még egy G Mercedes. Differenciálzárak,
felezőváltó, csörlő... az autók extrém terepképességei teszik majd Önt képessé
a rendkívül meredek szakaszok, a nagyon mély sár, és szinte bármilyen akadály

leküzdésére. Egész napos terepen történő rázkódás keretében, vagy mocsaras
lápvidékbe süllyedve, sofőrként másfél órás rázkódás? Navigálna egy lélekemelő,
földrengető tereptúrán, vagy megfigyelőként is sajátjává tenné ezeknek a kiváló
járműveknek minden részletét végig izgulva egy off-road versenyt? Annyi bizonyos,
bármilyen szemszögből is közelít a terepjáró élményhez, az élmény örökre Önnel
marad, már csak azért is, mert néhány programról felvétel készül, de akár Ön is

2 fő részére egész napos G Mercedes terepjárótúra,
minimum 30 perc vezetési idővel. Víz, üdítő biztosított. Fotó
készül a programról.
vagy
1-6 főre kb. 80 perces off-road túra a Gödöllői Dombságon G
Mercedes terepjáróval. A résztvevők vezetnek és navigálnak
egy tapasztalt kísérő társaságában. A vezetési idő min. 60
perc.
vagy
2 fő részére egész napos részvétel egy off-road versenyen,
ahol 1 kört versenyző mellett utazhatnak a verseny helyszínén. Víz, üdítő biztosított. Fotó készül a programról.
vagy
1-2 fő részére extrém quad túra maximum 1db Keeway 300
típusú quaddal a Gödöllői Dombságon, tapasztalt kísérő
társaságában. A program időtartam kb. 110 perc.
vagy
2-4 fő részére extrém quad túra 2db Keeway 300 típusú
quaddal a Gödöllői Dombságon, tapasztalt kísérő társaságában. A program időtartam kb. 80 perc.

Elhelyezkedés / megközelítés:
A programtól függően érdeklődjön
partnerünknél a megközelíthetőségről.
Budapesti indulás helyszíne
megbeszélés alapján.

¥ Hasznos információk:
 Vezetőként B- kategóriás jogosítvány és 18 év feltétel.
 Alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer fogyasztása a
vezetést kizáró ok.

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, időjárástól és versenynaptártól függően.

fotózhat, így a képek nézegetése közben újra átélheti ezt az off-road movie-t.
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Terepsegway túrák

Elérhetőség:
High-Tech Sportok Bázisa
Helyszínek:
Bázis1: 3232 Mátrafüred, Parádi út 8.
Bázis2: 1121 Budapest, Eötvös út 59.
		 Normafa Síház
Honlap: www.hsb.hu
Telefon: 20/449-4444
E-mail: info@hsb.hu
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 főnek Adrenalin/ Lopakodó/ Ikarusz terepsegway
túra Mátrafüreden.
vagy
2 főnek Hármas szint/ Tündértúra/ Szépjuhászné
Hárstúrája terepsegway túra Budapesten + EB díj.
vagy
3 főnek terepsegway Szirttúra, télen Snowsegway
túra Budapesten + EB díj.
vagy

A

Mátra csodálatos vidék, és megunhatatlan terep a felfedezésre. Hegyeit,
erdeit bejárhatjuk sétálgatva, esetleg futva, de a táj az adrenalin kedvelőinek is
kimeríthetetlen lehetőségeket rejt. Bennünket most ez utóbbi érdekel. Aki jóban

van szervezetének saját teljesítményfokozó központjával, annak a Segway nevű járgány
a végtelen mókát jelenti. Miért is korlátozná magát holmi városnézésre, amikor azt
is tesztelheti, mit lehet terepen kihozni abból a szituációból, ha az embernek kerekei
nőnek. De nem csak a Mátrát fedezheti fel ezzel az izgalmas járművel, hanem Budapest
legszebb túraszakaszait is bebarangolhatja. Útján izgalmas ösvények várják. Fedezze
fel ezeket a csodálatos helyeket kalapáló szívvel, és csillapítsa éhségét friss levegővel!

4 főnek 1,5 órás Snowsegway túra
forraltborozással Mátrafüreden.
¥ Hasznos információk:
 Előzetes időpont egyeztetés szükséges az
internetes foglalási rendszeren keresztül.
 Amelyik programnál nincs feltüntetve az EB díj,
ott külön fizetendő a helyszínen (1.000 Ft/fő).
 Sportos, szabadidő öltözet ajánlott.
 A szervezők az egyéni vendégeket csoporthoz
csatolhatják.
 8 éven aluli gyermekek Segway-hez csatolható
„szekéren” utazhatnak, mely a helyszínen
bérelhető.
¥ Nyitva tartás:
Egyeztetés alapján, az év bármely időszakában.

58

59

A Dunakanyar sárkányrepülővel

Elérhetőség:
Nimbus Repülő Klub
Cím:		
		

2092 Budakeszi,		
Farkashegyi Repülőtér

Telefon: 20/777-9913
Honlap: www.nimbusrep.hu
E-mail: pamacs@nimbusrep.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 fő részére 1,5 órás motoros sárkányrepülés
Budakesziről.
vagy
2 fő részére 45-45 perces motoros sárkányrepülés
Budakesziről.
¥ Hasznos információk:

B

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budakeszin a Fő útról Budaörs
felé balra kanyarodva 2 km után a
repülőtér főbejárata bal kéz felől lesz
látható.

 14 éves kor alatt nem lehet igénybe venni.
 Maximum 90 kg testtömegű személyek

árcsak szárnyakat növeszthetnénk néha, ha kedvünk tartja, elszakadhatnánk
a földtől, ezzel együtt minden földi problémától, és csak repülnénk, köröznénk
szabadon és vidáman, mint a madarak. Ha Ön így gondolja, nincs egyedül ezzel,

mert ez az érzés azokban is ott fészkelt, akik létrehozták ezt a minden tekintetben
különleges programot. Rugaszkodjon el a talajtól, és próbálja ki a sárkányrepülést,
vagy ha már kipróbálta, élje át újra, próbálja ki újra! A Dunakanyar fölött körözve, több,
mint egy órát a levegőben töltve, testét szárnyaira bízva olyan kalandot élhet át, amely
nem csupán a repülés élményével, de egy teljesen új látószöggel, a madártávlattal is

vehetnek részt.
 Rossz időjárás esetén nem lehet repülni.
 Évszaknak megfelelő sportos öltözet ajánlott.
 Fényképezőgépét, kameráját otthon ne hagyja!
¥ Nyitva tartás:
Előzetes egyeztetést követően egész évben,
napkeltétől napnyugtáig.
Az év minden, meteorológiai szempontból
repülhető napján.

megajándékozza.
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Motorcsónakázás a Balatonon

Elérhetőség:
T Flotta
Cím:		
		

8600 Siófok, Aranypart,
Stefánia Vitorláskikötő

Honlap: www.tflotta.hu
Telefon: 30/542-4537, 30/542-4208
E-mail: info@tflotta.hu

¥ A Feldobox élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

45 perc motorcsónakozás a Balatonon RIB típusú
320 LE, 11 méter hosszú hajóval, mely során
lehetőség van kipróbálni annak vezetését is (max.
12 fő).
¥ Hasznos információk:
 Időpont egyeztetés szükséges.
 A program időjárásfüggő.
 Partnerünk vitorlás hajózást is szervezhet

Elhelyezkedés / megközelítés:
Találkozási pont a siófoki vitorlás
kikötőben, az Aranyparton.

Önnek.

A

Balaton hazánk egyik legnagyobb kincse, partjainál hívogatóbbnál hívogatóbb,
kisebb vagy nagyobb településekkel, amelyeket mind ez a tó éltet. Bizonyára van
olyan társaság, melynek kíséretében szívesen felfedezné a Balatont oly módon,

ahogyan erre senki másnak nincs lehetősége. Járják be a tavat keresztül-kasul egy RIB
típusú, 320 lóerős, 11 méter hosszú motorcsónakkal, és élvezzék az akár 80 km/h-s
sebességet, amellyel a habokat szántják. Felejthetetlen 45 perces élményben lehet

¥ Szálláslehetőség a környéken:
Művész Üdülő - Zamárdi (Feldobox
élménykártyájával 15% kedvezmény).
¥ Nyitva tartás:
Április közepétől október végéig.

része annak, aki úgy dönt, hogy ezzel az impozáns hajóval szeli át a magyar tengert. Ha
megpihenne a száguldozást követően, a választás Önre és partnereire van bízva. A Balaton
legmegragadóbb táját választhatja ki, ahol a hullámzó víz partján megpihenhetnek,
kikapcsolódhatnak. Az élmény garantált, ráadásul egyedülálló lehetőséget nyújt arra,
hogy motorcsónakozzanak a Balatonon.
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Kiteszörf és siklóernyő tanfolyam

Elérhetőség:
Air Max Siklóernyős és Kite Iskola
Honlap: www.airmax.hu
Mobil: 20/926-4251
E-mail: info@airmax.hu

¥ A Feldobox élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 fő részére 3 órás szárazföldi alapozó kiteoktatás
+ 2 órás vízi kite oktatás.
vagy
3 napos siklóernyő oktatás kezdők részére, talaj
menti gyakorlással.
vagy
2 fő részére 1 alkalom tandem siklóernyőzés.
Felszerelés biztosított.

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Siklóernyő és a szárazföldi Kite
Budapest környékén, a vízi Kite a
Balaton déli partján a partnerrel
egyeztetett helyszínen.

¥ Hasznos információk:

F

ordulózás, krajcolás, lejtőszelezés, élezés… Ugye még ismeretlenek Ön előtt ezek a
kifejezések? Ezen most változtatni kell, hiszen a siklóernyőzés és a kite nem csupán
egy hobbi, hanem egy kalandos és szabad életforma. Aki gyakorolja valamelyik extrém

sportot, csak az tudja elmondani, miért nem lehet abbahagyni, ha egyszer belejön az ember.
Mert ez a tudás hatalom, földön, vízen és levegőben, felemelő, szívet dobogtató, magával
ragadó. Ha Ön is birtokolni szeretné, kezdje az alapokról, és ne legyen rest megtanulni, ellesni
minden apró részletét. Siklóernyős földi alapoktatás; bevezetés a kite-ozásba a szárazföldön,
az irányítás gyakorlásával; vízi kite oktatás a Balatonon röptetéssel... Bármelyiket választja,
az Air Max Siklóernyő és Kite Iskola gyakorlott csapata segítségével most elsajátíthatja a
legfontosabb alaplépéseket. Itt van hát az alkalom, hogy rászánjon egy napot, és nekivágjon
egy eddig ismeretlen, de rengeteg örömmel és szépséggel kecsegtető világnak.
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 A program időjárásfüggő, a kite max. 3 nappal,
a siklóernyő max. 1 héttel előre foglalható.
 Előzetes időpont és helyszínegyeztetés
szükséges.
 A siklóernyőzést csak 16 év felett lehet
gyakorolni.
 Teljes testet védő ruházat (hosszú ujjú
felsõ, nadrág) és magas szárú cipő kötelező a
siklóernyőzéshez.
 A szárazföldi kite füvön, havon, jégen is igénybe
vehető.
 A kite program min. 3 főtől, a siklóernyőzés
min. 2 főtől indul.

¥ Nyitva tartás:
Siklóernyő oktatás: hétvégén, március 15. és
november 15. között.
Szárazföldi Kite: egész évben.
Vízi Kite: május 15. és szeptember 30. között.
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Rally vezetés élőben

Elérhetőség:
Sopron Rally
Cím:		

9373 Pusztacsalád rally pálya

Honlap: www.sopronrally.hu
Telefon: 30/910-1891
E-mail: sopronrally@t-online.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

10 km rally tesztvezetés SUBARU rally autóval.
vagy
8 km rally tesztvezetés Mitsubishi Lancer EVO 6
autóval.
vagy
12 km rally tesztvezetés BMW 325I E35 autóval.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Soprontól kb. 30 km-re, Pusztacsalád
határában található a pálya.

¥ Hasznos információk:

M

ióta a televízió rendre közvetíti a világ rangos rally versenyeit, mindannyiunk számára
közelivé vált ez az embert próbáló, nagyfokú összpontosítást és ügyességet igénylő
technikai sport. Ha Ön bátor, kalandvágyó, és kacérkodott már a gondolattal, hogy

száguldana egyet a terepen, itt az idő, hogy próbát tegyen, akár utasként a pilóta mellett ujjongva,
akár a volán mögött. A vérnyomás az egekbe szökken, a légzés felgyorsul, gáz! Egy több, mint 300

 Személyazonosságot igazoló okmány és
jogosítvány elengedhetetlen.
 Zárt pályán történik a vezetés, instruktor
irányításával, kiváló biztonságtechnikai háttérrel.
 A program időjárásfüggő.

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, előzetes egyeztetés alapján.

lóerős SUBARU, Mitsubishi vagy BMW rally autóban élheti át azt az eufóriát, amit egy ilyen géppel
való száguldozás és manőverezés jelent. A legnagyobb biztonságtechnikai háttér mellett, zárt pályán
ismerkedhet az autókkal és a tereppel, miközben a rally versenyzőként tevékenykedő szakmai
instruktor kíséri majd figyelemmel mozdulatait, hogy teljes biztonságban, ám mégis önfeledten
élvezhesse gép és ember eme egyedülálló kapcsolatát, az adrenalin bombát, és nem utolsó sorban
a szurkolótábor éljenzését. Csapjon hát a lovak közé, és szelídítse meg a rally autók 300 lóerejét.
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Végtelen jet-ski száguldás

Elérhetőség:
Riviéra Vízisport
Cím:

Abádszalók, Szabadstrand

Honlap: www.rivieravizisport.hu
Telefon: 30/958-8822
E-mail: rivieravizisport@gmail.com

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

70 perc Jet-Ski a Tisza-tavon, mely időtartam
felbontható több részletre vagy megosztható több
fő részére, több Jet-Ski gépen.

Elhelyezkedés / megközelítés:
¥ Hasznos információk:
 Erős Jet-ski: Yamaha 100LE-140LE.
 Fürdőruha, strandfelszerelés ajánlott.
 Úszótudás szükséges.

M

i hajtja a Jet-skit? Benzin? Ááááá! Adrenalin. A Jet-ski ugyanis egy erőgép,
ráadásul a vizet tapossa, amely a betonnál jóval ingatagabb platform. Azért

Budapestről M3 vagy E71, majd 33-as
főút. A Riviéra Kölcsönző az Abádszalóki strandon található, a csúszdáktól
jobbra.

¥ Nyitva tartás:
Június-augusztus: minden nap 9:00-19:00 óráig.

a motor nagyságát sem kell elhanyagolni, amely a jármű méretéhez képest

igen tekintélyes. Ezt az összeállítást lovagolhatjuk meg mi, mint végső tényező.
Katalógusunkban vannak ennél bonyolultabb és kifinomultabb kalandok is, de a nyers
erő átélésének nemigen van hatékonyabb eszköze. Egy kiadós száguldozás a Tisza
tavon, és olyan fröccsöt kap az agyunk, hogy még órák után is nehezen alkotunk más
szavakat, mint a „vmm-vmm” vagy „brmm-brmm”, és az első adandó alkalommal újra
Jet-ski-re pattanunk.
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Kaland Land Roverrel

Elérhetőség:
Kalandrover
Cím:		
		

6237, Kecel Vasút utca-Thököly
utca- 54-es út körforgalom

Honlap: www.kalandrover.hu
Telefon: 20/958-1040,
		20/967-3522
E-mail: info@kalandrover.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére délutáni off-road túra KiskőrösKecel-Soltvadkert környékén egy Land Rover
Defender terepjáróval, melynek során a
résztvevők végig vezetnek és navigálnak egy
tapasztalt kísérő társaságában.
¥ Hasznos információk:
 Időpont egyeztetés szükséges.
 A túra kb. 80 km hosszú, melynek során extrém

E

szébe jutott már, hogy egyik szabad délutánját egy autóban töltse? Mindjárt
jobban hangzik, ha kiderül, hogy az autó egy valódi Land Rover Defender, számos
expedíció szállítója, segítője, technikai bázisa. Valószínűleg talál partnert, aki

szívesen elkíséri, mert ha valamire, hát erre a programra valóban illik a kaland szó. A
Kiskőrös – Kecel – Soltvadkert navigációs túra alatt végig a vendégek vezetnek, mindent

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapest felől M5-ös autópálya Kecskemét irányába, majd az 54-es főúton
haladva Kecel központjába jutunk.
A körforgalom melletti parkolóban van
a találkozó.

akadályokon kell átjutni.
 Vezetőként B- kategóriás jogosítvány és 18 év
feltétel.
 Időjáráshoz igazodó, sportos öltözet ajánlott.
¥ Nyitva tartás:
Egész évben előzetes egyeztetés alapján.

kipróbálhatnak, ami izgalmas egy ilyen terepjáróban. Az első európai félsivatagban
sem extrém akadályokban, sem a látvány szépségében nem lesz hiány. A gyönyörű,
homokos talajú fenyőerdei környezet, az út legyőzése és ez a kiváló jármű garantálja a
felejthetetlen szórakozást.
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Élményrepülés Hajdúszoboszló felett

Elérhetőség:
Aeroclub Hajdúszoboszló
Cím:		

4200 Hajdúszoboszló Repülőtér

Telefon: 30/636-1698, 30/915-2033
E-mail:
airport.hajduszoboszlo@gmail.com

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére 20-20 perces vitorlázó repülés.
vagy
1 fő részére 1 órás hőlégballonos sétarepülés.
¥ Hasznos információk:
 Időpont egyeztetés szükséges.
 A program időjárásfüggő.

E

gy bizonyos. Aki két lábbal áll a földön, és ezen nem kíván változtatni, annak
máshol kell keresnie a kikapcsolódást, mert bármit választ is a kedves látogató,
az most a levegőben fog megtörténni. A döntés nehéz. Aki a felhők szerelmese, az

Elhelyezkedés / megközelítés:
Hajdúszoboszló a 4-es úton haladva
Debrecentől 20 km-re fekszik. A
repülőtér a város északi részén, közvetlenül a strandfürdő mellett, a József
Attila utca végén található.

¥ Nyitva tartás:
A programokat elsősorban hétvégén szokták
igénybe venni.

a repülés minden formáját ki akarja próbálni. Elképzelhető, hogy a tájat, mint térképet
kívánja szemlélni. Ez esetben a sétarepülés egyénre szabott kényelmét ajánljuk a
nézelődéshez. Ha Hajdúszoboszló légáramlataira bízná a szárnyait, próbálja ki a
vitorlázó repülést csörlős indulással. A fuvallatokkal és a felhőkkel való kapcsolatot
a hőlégballonos repülés során is átélheti. Ha végtelen, a madarakéhoz hasonlatos
szabadságra vágyik, rugaszkodjon el, és szálljon, mintha szárnyai lennének.
Mindenképpen felemelő élményben lesz része.
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Gyrocopter vezetés

Elérhetőség:
Foxtrot Aircraft Services
Cím:		
		

Budaörsi Repülőtér
1112 Budapest, Repülőtéri út 2.

Honlap: www.gyro24.hu
Telefon: 30/944-6979, 30/264-8193
E-mail: info4@gyro24.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 főnek 50 perces repülés M24 Orion
Gyrocopterrel, mely során rátermettségtől
függően akár 30 percig is vezetheti a
gyrocoptert.
vagy
2 főnek 25-25 perces repülés M24 Orion
Gyrocopterrel, mely során rátermettségtől
függően akár 10-10 percig is vezethetik a
gyrocoptert.

A

gyrocopter korunk egyik legszellemesebb repülő eszköze, mely ötvözi a helikopter,
és a repülőgép jó tulajdonságait. Biztonságos, és egyszerűen irányítható. Ebben
az olasz gyártmányú modellben egymás mellett foglal helyet a két utas. A zárt

utastérnek köszönhetően a repülni vágyók nincsenek kitéve az időjárás szeszélyeinek. A
megbízható szerkezetnek köszönhetően a vendégek már rövid betanulás után önállóan
irányíthatják a gyrocoptert. Csodálatos légi felvételek készíthetőek, melyek segítségével
bármikor újra átélhetjük a magasban töltött pillanatokat. A gravitáció legyőzése az
emberiség örök álma. Korunkban ez már nem elérhetetlen vágyakozás, bárki a levegőbe

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapestről az M1-M7-es autópálya
közös kivezető szakaszán, az Egér
úton, majd a Kőérberki úton keresztül
jutunk a repülőtéri útra. Bejárat a
MOL kúttal szemben.

¥ Hasznos információk:
 Javasolt legalább 1 héttel előre bejelentkezni.
 12 éves kortól lehet igénybe venni.
 A maximális testsúly 120 kg.
 Időjárásfüggő program.
 Ne felejtse otthon fényképezőgépét, kameráját.

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, előzetes bejelentkezés alapján.

emelkedhet, és madártávlatból gyönyörködhet a panoráma szépségeiben. Ha valaki
egyszer megpillantotta a földet a magasból, már másként tekint az emberekre, a világra
és önmagára.
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Tesztvezetés a versenypályán

Elérhetőség:
Drive-X Sport
Helyszín: 2340 Kiskunlacháza, Reptér
Telefon: 20/313-6431
E-mail: info@drive-x.eu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

4 kör tesztvezetés vagy élményautózás profi pilóta
mellett. Választható autók: Lotus Super Seven,
BMW E 36 MCompact.
vagy
3 kör tesztvezetés. Választható autók: Formula
BMW, Ferrari 458 Italia, Mustang GT BOSS, Dodge
Charger, Lotus Exige.
vagy

E

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.

3 kör tesztvezetés vagy élményautózás profi pilóta
mellett. Választható autók: Lamborghini Gallardo,
Mustang GT500, Dodge Challenger HellCat.

gy dolog a vezetés és egy másik dolog az a fajta felejthetetlen száguldás, amelyre
ezúton invitáljuk. Budapest közelében van egy versenypálya, ahol a vezetés számos
változatát kipróbálhatja, vagy profi pilóta mellett, csak a gyorsulás élvezetének

adhatja át magát. Pattanjon be egy Ford Mustangba, és ismerje meg az amerikai stílust.
A V8 motor, a klasszikus forma, a nagy erő a száguldás végtelen országútjára röpíti.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
 A tesztvezetés programokhoz B-kategóriás

jogosítvány feltétel.
 A program időjárás függő.

Érezze, milyen, amikor az elegancia féktelen gyorsulásba csap át. A BMW kvalitásait
fölösleges magyarázni. Gyors és hibátlan. Aki semmit nem bíz a véletlenre, ebbe üljön.
Aki viszont szeret kockáztatni, az olyan autókat is kipróbálhat, mint a Lotus Exige, vagy
a klasszikus vonalú Super Seven, beülhet egy Formula BMW-be, de választhatja akár az

¥ Nyitva tartás:
Április 1. - október 31. között előzetes
bejelentkezés alapján.

olasz álomautót, a Lamborghinit is. Ha pedig hosszas mérlegelés után nem tud köztük
választani, a jó hír az, hogy lehetősége van akár kettőt is kipróbálni. Jól hangzik?
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Pilóta élmény a fellegekben

Elérhetőség:
Fly Team
Helyszínek:
- Budapest-Tököli Repülőtér
- Szegedi Repülőtér
Honlap:
Telefon:
		
E-mail:

www.flyteam.hu
70/622-6304
(hívható: H-P 08:00-16:00)
info@flyteam.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 fő részére bevezetés a pilótaképzésbe, mely
1 órás elméleti felkészítést, és 45 perc repülés
oktatást tartalmaz Cessna-150 típusú repülőgéppel.
vagy
1 fő részére kombinált légiélmény csomag
SF-25 Falke motoros vitorlázóval és 30 perc
repülési idővel. A repülés során ki lehet próbálni
a repülőgép vezetést, a lebegés-túlterhelést és
a vitorlázó repülést is. A program egy 20 perces
elméleti oktatással kezdődik.
vagy

H

a ezt a programot választja, egész biztosan ez lesz élete egyik legjobb napja.
Repülni fog, ezért bízza magát fantáziájára, milyen módját választaná a levegő
meghódításának. Szeretné kipróbálni a súlytalanság érzetét? Vagy átélné milyen

természet közeli érzés a vitorlázás? A legnagyobb élmény, ha eközben Ön vezeti a
repülőgépet! Vagy inkább integetne egy barátjának a gép ablakából, akivel egy időben
külön gépben, kötelékben repülhet? Netán a felhőket vágyik kergetni, magasabban, mint
ahol általában egy repülőprogramon lehetséges? Mindegyiknek megvan a varázsa, ezért
nem könnyű a döntés. Egy azonban biztos. Akár saját kezébe veszi az irányítást, akár
a szinkronban repülés kalandját választja, vagy a felhőket csodálja meg, az élményt,
amelyet átélt, soha nem felejti el. Ha pedig mindig is az volt a vágya, hogy pilóta legyen,
most itt a kiváló alkalom, hogy megkezdje a pilótaképzést a Fly Team csapatával.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Tököli Repülőtér: Az M0-ás autópályáról a halászteleki leágazásnál
kell lekanyarodni, innen kb. 10 km a
repülőtér, és ki van táblázva.
Szegedi Repülőtér: Az 55-ös úton
(Bajai út) haladva, Szeged határától kb.
500 méterre tábla jelzi.

2 fő részére 30 perces kötelékrepülés 2 külön SF25 Falke motoros vitorlázóval egyidőben.
vagy
1 fő részére 30 perces felhővadászat repülési
program SAVANNAH típusú géppel.
¥ Hasznos információk:
 Időpont egyeztetés szükséges.
 A program időjárásfüggő, különösen a

felhővadászat program a magasság miatt.
 A programot minimum 12 éves korú és maximum
110 kg testtömegű személy veheti igénybe.
 Kényelmes szabadidő öltözet, zárt cipő ajánlott.
¥ Nyitva tartás:
Az év minden, meteorológiai szempontból
repülhető napján.
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Motoros szán Romániában

Elérhetőség:
Quad Király
Cím:		

Románia, Gyergyószentmiklós

Honlap: www.quadkiraly.hu
Telefon: 30/279-2562
E-mail: quadkiraly@quadkiraly.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1-2 fő részére 3-4 órás túra 2 személyes motoros
szánnal Romániában, Gyergyószentmiklóson
(1200-1600 méter).
Téliesített bukósisak biztosított.
¥ Hasznos információk:

F

edezzen fel egy olyan vidéket, amelynek érintetlensége, vadsága és tisztasága

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapesttől kb. 700 km-re található,
Nagyváradtól 360 km-re.

 A program hó függő.
 Időpont egyeztetés szükséges.
 Meleg sí öltözet és hótaposó feltétel.
 A partner különdíj ellenében szállást biztosít.
 Egész napos túra külön díj ellenében.

napjainkban már csodaszámba megy. Gyergyószentmiklós Románia egyik
leggyönyörűbb tája, ahol a tél olyan, mint ahogyan azt álmainkban elképzeljük.

Ropogós szűz hó, harapnivaló tiszta levegő, kristálytiszta égbolt és hatalmas fenyvesek.
Ezen a tájon kalandozhat motoros szánnal, amely teljes szabadságot és mobilitást

¥ Nyitva tartás:
Novembertől áprilisig szombat délelőtt vagy
délután, vagy vasárnap délelőtt.

biztosít ahhoz, hogy minden apró szegletét megismerje ennek a pazar vidéknek.
Napsütésben, hóesésben, vagy csillagfényes estén nem találhat szebb és minden
izgalmában is békét adó programot az, aki a természet közelségére vágyik.
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Buborékfoci és íjászharc

Elérhetőség:
Futballon
Cím:		
		

UV Buborékfoci:
1183 Budapest, Attila utca 2.

		
		

Buborékfoci és Archery Tag:
Egyéni megbeszélés alapján.

Honlap: www.futballon.hu
Telefon: 30/466-8866
E-mail: info@futballon.hu
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

6-12 fő részére 1 óra Buborékfoci pályahasználattal együtt + hordozható zenelejátszóról zenei
kíséret.
vagy
6 fő részére 1 óra UV-Buborékfoci pályahasználattal együtt, UV festék nélkül.
vagy
8-12 fő részére 1 óra Archery Tag pályahasználat
nélkül.

A

mikor extrém sportról beszélünk, hajlamosak vagyunk halálközeli élményeket

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapesten van 4 állandó pálya, melyről a
partner ad tájékoztatást, de kitelepülés is
kérhető más helyszínre. UV Buborákfoci:
Kőbánya-Kispest metrómegállótól 98-as
busszal Pestszentlőrinc vasútállomás
megállóig, majd onnan 1 perc sétára.

A megkülönböztető mezek, felszerelések, alkar
és fejvédő biztosítottak.

vizionálni. Most viszont egy olyan, szokványosnak semmiképpen nem mondható
időtöltésről van szó, amely fárasztónak fárasztó ugyan, mégis minden perce színtiszta

játék, vidámság és féktelen jókedv. A buborékfoci a világ legbiztonságosabb extrémsportja,
hiszen a mezen kívül hatalmas buborék véd bennünket. Ha összeütközünk, felborulunk,
annál jobb, és a látvány sem utolsó, különösen, ha UV fénnyel turbózzuk a szórakozást. Egy
másik, hihetetlen kalandot ígérő, igen intenzív játék az Archery Tag. Olyan, mint a paintball,

¥ Hasznos információk:
 A programok előtt rövid eligazítást tartanak.
 Teljes körű játékvezetés biztosított.
 A buborékfoci felszerelés kb. 6-8 kg.
 Buborékfoci 7 éves kor felett, maximum
súlyhatár 110 kg.
 Archery Tag 12 éves kor felett.

csak sokkal jobb. Habszivacs végű íjjakkal játszák, így teljesen fájdalommentes, ellenben
rendkívül izgalmas és dinamikus. A Futballon programjaihoz ügyességre, kitartásra,
humorérzékre és kíváncsiságra van szükség. A jutalom: életre szóló, fergeteges élmény.
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¥ Nyitva tartás:
Egyeztetés alapján az év bármely szakában.
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Síelés Murau Kreischbergen

Elérhetőség:
Outdoorcenter Skischool
- Richi’s Skischule
Ausztria, A-8861 St.Georgen ob Murau,
Kreischberg. Az iskola a fő kabinos felvonó
felsőbb állomása mellett található.
Honlap: www.outdoorcenter-skischool.at
		www.kreischberg.at
Magyarul beszélő oktató:
Telefon: +43 66 48 60 43 88
E-mail: sioktatas@r-day.hu
¥ A Feldobox élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 főre 4 alkalom 1 órás magánóra.
vagy
2-3 főre 3 alkalom 1 órás magánóra.
vagy
1 főre 4 alkalom 1 napos (4 óra) csoportos óra.
vagy
2 főre 2 alkalom 1 napos (4 óra) csoportos óra.
vagy
3 főre 4 óra tematikus workshop.
vagy
5 főre 2 óra tematikus workshop.

M

urau Kreischberg egész egyszerűen a legjobb olyan osztrák síterület, amely kevesebb, mint 5
órányi autóútra található Budapesttől. A síterep sokat fejlődött az elmúlt években, új liftekkel
és lesiklópályákkal bővült. Azért is szeretjük nagyon ezt a helyet, mert mindenki tudja élvezni,

függetlenül a tudásszinttől vagy a kedvenc sportágától. Van síelés, snowboardozás, szánkózás, sífutás,
tubing, free ride… megannyi lehetőség a téli örömökre! Partnerünk, az Outdoorcenter Skischool, vagy
más néven Richi’s Skischule egy helyi síelő, Richard Wirnsberger irányítása alatt működik. Több magyar
anyanyelvű oktatója is van az iskolának, akik kedvesek, jókedvűek és persze profik. Mellettük Ön vagy
gyermeke jó kezekben lesz, legyen akár teljesen kezdő a síelés vagy snowboardozás területén, akár haladó
aki technikai tudását szeretné tökéletesíteni. Azok sem lesznek csalódottak, akik kaland után kutatva
érkeznek, mivel a síiskola tematikus workshopokat is szervez, például sítúrákat, versenyeket, freeride
síeléseket… így a téli sportok legizgalmasabb oldalának felfedezésére is lehetőség van a Kreischbergen!
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Elhelyezkedés / megközelítés:
460 km-re Budapesttől. Az M1
autópályán Bécsig, majd az A2 és S6
autópálya végéig, ezután kisebb úton St
Georgen ob Murauig.

¥ Hasznos információk:
 Magyarul beszélő oktatók.
 Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
 18 év alatt szülői beleegyezés szükséges.
 Meleg, kényelmes sí öltözet: vízhatlan kesztyű,
sínadrág és dzseki, réteges öltözködés, vastag
zokni. Símaszk és napszemüveg szintén ajánlott!
 A szolgáltatás nem tartalmazza a szükséges
síbérletet, valamint a felszerelést. A város több
sportboltjában is tud sífelszerelést bérelni.
¥ Nyitva tartás:
 Órák minden nap decembertől áprilisig, 9:45-11:45
és 13:15-15:15 időpontokban.
 Workshop időpontok jelentkezés alapján.
¥ Szálláslehetőség a környéken:
 Steinerhof appartments (www.steiner-hof.at)
 Ferienpark (www.ferien-park.at)
 Ferienhotel (www.ferien-hotel.at)
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Airsoft csata

Elérhetőség:
Főnix Airsoft
Cím:		
		

1117 Budapest,
Hunyadi János út 4.

Honlap: www.facebook.com/fonixairsoft
Telefon: 30/374-2943, 30/684-0076
E-mail: zsitcsit@gmail.com

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

6 fő részére Airsoft játék. A program tartalmazza
a maszk, a kesztyű, a fegyver bérlését, illetve
ásványvizet minden résztvevőnek, valamint 2
zacskó BB lövedéket. A program időtartama 5 óra.
¥ Hasznos információk:

A

ki elképzelte már, miként küzdene végig egy ütközetet a harcmezőn, az
kipróbálhatja, milyen egy hamisítatlan katonai akció. Válassza az Airsoftot, és
éljen át 5 bajtársával együtt egy valódi csatát! Érezze, ahogyan átjárja az adrenalin,

 Időpont egyeztetés szükséges.
 16 éves kortól lehet igénybe venni.
 A pálya fedett.
 Szabadidős öltözet ajánlott.

Elhelyezkedés / megközelítés:
A városból kifelé haladva a Budafoki út
folytatása a Hunyadi János út. Rögtön
az elején a bal oldali ipartelepen belül
található. Tömegközlekedéssel a 133E
busszal az Építész utcai megállóig,
onnan 150 m gyalog.

¥ Nyitva tartás:
Egyeztetés alapján, az év bármely időszakában.

miközben katonai küldetéseket, pilótamentést, vagy éppen aknazár felszedést hajt végre,
kezében egy szovjet hadifegyver élethű másolatával, amely nem csupán külsejében
hasonlít az igazira, de szerkezete, működése és pontossága is valósághűvé teszi a
szimulált szituációt. Vegyen hát egy jókora lélegzetet, induljon harcba, és élvezze ezt a
stratégiai érzéket és a fegyverek szeretetét igénylő felnőtt játékot.
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Önvédelmi képzés

Elérhetőség:
Defendo
Cím:		
		

Változó helyszínek.
Kérjük érdeklődjön telefonon.

Honlap: www.defendo.hu
Telefon: 30/541-7450
E-mail: toth.laszlo@defendo.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 fő részére 1 alkalom speciális defendo tréning,
melynek során folyamatos edzés keretében
önvédelmi képzésben vehet részt. A program
időtartama 3-4 nap.

Elhelyezkedés / megközelítés:
¥ Hasznos információk:
 Sportos öltözet és váltócipő szükséges.
 Bizonyos csoportlétszám mellett induló

H

a kiváló állóképesség, biztos testtudat és a harcművészeti fogások mesteri
alkalmazása a célja, mindemellett pedig buzog Önben a küzdeni vágyás és egy
nagy adag tesztoszteron, Ön a mi emberünk. Mindenki bebizonyíthatja, mennyire

állja meg a helyét a küzdősportok kemény világában, ahol minden mozdulatban

Partnerrel egyeztetett helyszín és
megközelítés.

program. A szervezők egyéni vendégeiket
csoporthoz csatolhatják, időpont egyeztetés
szükséges.
 Előképzettség nem szükséges.
¥ Nyitva tartás:
Változó időpontok. Kérjük érdeklődjön telefonon.

verejtékes munka van. Most az európai ihletésű defendót ajánljuk figyelmébe, amelyet
az egyik leghatékonyabb önvédelmi rendszernek tartanak, mind a harcmezőn, mind
az utcán. A rendszer a letisztult, végtelenül egyszerű, szinte ösztönös mozdulatokra
építkezve oktat. Intenzív, speciális tréning keretében kaphat profi képzést, hogy a
kemény, erőteljes mozgáskultúra tanulásával nemcsak még jobb fizikumra tegyen
szert, hanem teljesebb énképre és belső harmóniára leljen.
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Limuzin sofőrrel

Elérhetőség:
Starlimo Hungary
Honlap: www.starlimo.hu
Telefon: 20/433-8042
E-mail: info@starlimo.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1-8 fő részére 1 órás körút Budapesten 8
személyes limuzinnal, 1 üveg pezsgővel és
ásványvízzel. A program az Ön által Budapesten
vagy környékén kijelölt helyszínen kezdődik és ér
végét a megadott időtartamon belül.
¥ Hasznos információk:

Elhelyezkedés / megközelítés:
Indulás az Ön által megszabott budapesti, vagy főváros környéki helyszínről.

 Saját sofőr biztosított.
 A limuzinok távirányításos DVD lejátszóval, LCD

A

z adrenalin nem feltétlenül jár együtt a halál közeli élménnyel, és ha valaki
a mennyországba szeretne kirándulást tenni, annak sem kell búcsút venni
szeretteitől. 1 órán át úgy töltheti idejét, akár egy szupersztár. Ugye ez is elég

izgalmas? Telepedjenek hát be barátaival a hatalmas limuzin mindent elnyelő és
mindenre félhomályt borító bendőjébe, és koccintsanak a sikerre a pezsgővel, amely

monitorral és tetőablakkal felszereltek.
 Különleges alkalomra térítés ellenében egyéni
díszítés igényelhető.
 Elegáns öltözet ajánlott.
¥ Nyitva tartás:
Egyeztetés alapján, az év bármely időszakában.

már Önökre vár jégbe hűtve! Ilyen szemmel biztosan nem látta még Budapest fényeit,
és ha ki kíván pillantani a titokzatos sötétített üvegen kívül máshonnan is, használja
bátran a tetőablakot. Ne felejtse el megkérni barátait, fényképezzék le Önt, amint
hátradőlve élvezi, hogy sikerült az élet!
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Motoros Akadémia Hungaroring

Elérhetőség:
Hungaroring Motoros Akadémia
Cím:		
		

2146 Mogyoród,
Hungaroring út 10.

Honlap: www.uralomamotorom.hu
Telefon: 28/441-951
E-mail: juhasz.erika@tanpalya.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

6 órás „Advanced Ring” képzés Suzuki SV650S
és Yamaha XT125R motorokkal (1 órás elmélet
a kanyarokról és a különböző testtartásokról,
2 óra földpályás motorozás, 2 óra aszfaltozott
tanpályán történő motorozás, 1 óra pályamotorozás). A tréninget követően 2 óra pályamotorozás következik Suzuki SV650S motorral.
A résztvevők az Advanced Ring programon
reggel sós süteményt, kávét vagy cappuccinot,
délben szendvicset kapnak.

A

motorozás különleges életérzés. Szerelmesei az első alkalom után egy életre
elkötelezettjeivé válnak. A következő program azok számára jelent életre
szóló élményt és adrenalin kalandot, akiket nem riasztanak a kanyarok, a

Elhelyezkedés / megközelítés:
Az M3-as autópályán Budapesttõl
kb. 20 km-re (ki van táblázva) a
Hungaroringen, a fõbejáraton
keresztül lehet megközelíteni.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
 A-kategóriás jogosítványát vigye magával.
 Kipihenten érkezzen.
 Fizetős büfé helyben.

rázós terepek és természetesen a sebesség mámora. A Hungaroring képzése által
most végre lehetővé válik, hogy azok is tovább csiszolják ismereteiket és teszteljék
bátorságukat, akik már igen sokat tudnak a motorozásról. A résztvevők az aszfaltozott

¥ Nyitva tartás:
Egész évben előzetes bejelentkezés alapján.

pályán Suzuki SV650S motorral száguldanak, veszik be a kanyarokat, gyakorolják a
testtartásokat, a földpályás részeken pedig egy Yamaha XT125R géppel csiszolják
technikájukat. Mindkét motorral hasznos és érdekes elméleti képzés és féktelen,
élvezetes gyakorlás vár önre. Nyeregbe!
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Gokart hétvége Kecskeméten

Elérhetőség:
Gokart Hotel**** és Stadion
Cím:		
		

6000 Kecskemét,
Szent László krt. 64.

Honlap: www.gokarthotel.hu
Telefon: 76/505-175
E-mail: info@gokarthotel.hu,
		info@birizdokart.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére 1 éjszaka standard kétágyas
szobában reggelivel, valamint 4-4 menet gokart.
Az ajánlat tartalmazza a regisztrációt, a maszkot
és a bukósisakot a gokartozáshoz.
¥ Hasznos információk:

I

tt a nagy lehetőség, hogy felmérje vezetői képességeit, próbára tegye technikáját,
bátorságát, adrenalin vágyát és legfőképpen gyorsaságát a kecskeméti Gokart
Stadionban, mely Magyarország legnagyobb és legmodernebb kültéri gokart pályája. Ez

már önmagában is vonzó lehet azok számára, akik szenvedéllyel hódolnak ennek az igen
élvezetes motoros, technikai sportnak. Ám most nem csupán adrenalin köröket kínálunk
Önnek, hanem egy egész hétvégét, mely alkalommal testestől-lelkestől átadhatja magát
passziójának. A pálya mellett épült ugyanis a Gokart Hotel, amely modern, szép és
arculati elemei által segítenek észben tartani, miért is látogatott Kecskemét városába.
Rója hát kedvére a köröket, élvezze a kényelmes, vidám és stílszerű vendéglátást, de ha

 A szállodába bejelentkezés 14:00-tól,
kijelentkezés 11:00-ig
 1 menet gokartozás 8 perces.
 Birel gyártmányú, 9,5 Le-s Honda motorokkal
felszerelt gokartok.
 Díjtalan parkoló használat.
 Ingyenes Wifi.
 Ajánlott program a közelben: Kecskeméti Fürdő

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapesttől kb. 90 km-re. Az M5-ös
autópályán, majd az 54-es főúton.
A második lehetőségnél balra
kanyarodva a Szent László körútig.

¥ Nyitva tartás:
 A Feldobox Élménykupon egész évben bármikor
felhasználható a hotel szabad kapacitásától
függően.
 Gokart Stadion: szezonálisan 9:00 - 19:00.

egy kis wellnessre támad kedve, ne hagyja ki a Kecskeméti Fürdőt sem!
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Elektromos terepjáró és quad túra

Elérhetőség:
High-Tech Sportok Bázisa
Helyszín: Mátrafüredi bázis
		 3232 Mátrafüred, Parádi út 8.
Honlap: www.hsb.hu
Telefon: 20/449-4444
E-mail: info@hsb.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

4 fő részére 1,5 órás Ranger terepjáró
„csúcstámadás túra”, könnyű terepen.
vagy
2 fő részére 3 órás Ranger terepjáró „Polaris
expedíció”, nehezebb terepen.
vagy
2 fő részére 1 órás „Törtető túra” elektromos
quadokkal Mátrafüreden.

A

z érintetlen természetben terepjárón suhanni, önmagában még nem jelent
környezetszennyezést. Az elektromos energia segítségével működő terepjárók
kevésbé szennyezik a környezetet, így a technikai sportok szerelmeseinek

lehetőséget adnak rá, hogy négy keréken barangolják be Magyarország egyik
legcsodálatosabb táját, a Mátrát. Kezdők és haladók egyaránt örömüket lelhetik ebben
a nem mindennapi kalandban, akár a „Ranger csúcstámadás” vagy esetleg a „Polaris
expedíció” programot választják. A hétköznapok egyhangúságából mi tudná jobban
kizökkenteni az embert, mint egy dinamikus terepjáró kirándulás a hegyek között,
bármely évszakban. Igazi XXI. századi kikapcsolódásra nyílik alkalmunk, hiszen a
magas szintű, környezetbarát technológia harmonikusan szolgálja az érintetlen tájak
felfedezését, megismerését.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Mátrafüred központjában, a főút
mentén ki van táblázva.

¥ Hasznos információk:
 3 fő részvételével induló programok.
 A helyszínen EB díj fizetendő, melynek összege
1.000 Ft/fő.
 Előzetes időpont egyeztetés szükséges. A
bejelentkezéshez használja a partner online
foglalási rendszerét.
 Sportos, szabadidős öltözet ajánlott.
 A helyszínen elérhető további programok:
Mountaincart, Snowscooter, Segway,
Monsterroller, E-bike túrák, hagyományos
kerékpár túrák, parkerdei quadozás gyerekeknek.
¥ Szálláslehetőségek a környéken:
 Lifestyle Hotel Mátra****+ - www.hotelmatra.hu
 Tornyos Panzió – www.tornyos.uw.hu
 Hotel Anna ***+ - www.anna-hotel.hu
¥ Nyitva tartás:
Egyeztetés alapján az év bármely időszakában.
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Vízi limuzin pezsgővel

Elérhetőség:
Dunarama
Találkozási pont:
Dock 8A kikötő
1051 Budapest, Jane Haining rakpart
Honlap: www.dunarama.hu
Telefon: 70/942-2613
E-mail: info@dunarama.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére 35 perces élményhajózás, valamint
1 üveg 0,75l Hungaria Extra Dry pezsgő.
vagy
1-10 fő részére 40 perces luxus élményhajózás,
valamint fejenként 1-1 üdítő.
¥ Hasznos információk:

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Dock 8A kikötő az Erzsébet híd pesti
hídfőjénél található, a Petőfi térnél.

 Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
 A program időjárásfüggő.
 Ne felejtse otthon napszemüvegét.

A

vízi közlekedésnek számos fajtája van. A vízi limuzin olyan kaland lehetőségét
kínálja, amelyet senkinek sem szabad kihagynia, aki a fővárost két partra osztó
folyót szelve szeretné élvezni a luxustaxizást. A velencei mintára megálmodott

¥ Nyitva tartás:
Májustól szeptember végéig, előzetes
egyeztetés alapján.

Dunarama vízitaxi kényelmes és elegáns, exkluzív kialakítását és a hajókázáshoz
felszolgált pezsgőt vagy hűsítőket élvezhetjük egy röpke romantikus vízi séta, vagy
nagyobb társaságban eltöltött panorámautazás keretében is. A mahagóni borítás, a
bőrülések gyönyörködtetik a szemet, és kényeztetik fáradt tagjainkat, a kétfős személyzet
pedig mindent elkövet, hogy semmiben ne szenvedjünk hiányt. Mindez a Duna budapesti
szakaszán, ahol a két partot a legérdekesebb perspektívából szemlélhetjük. Csodás
élmény: kaland, kikapcsolódás, luxus, röviden tiszta élvezet.
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Termik siklóernyőzés

Elérhetőség:
Tandem Fly
Helyszínek:
Budapest és környéke, Dinnyés
(Velencei-tó), Kalocsa.
Honlap: www.tandemfly.hu
Telefon: 30/676-8233
E-mail: komar.zoltan@gmail.com

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 fő részére 1-2 órás tandem siklóernyős
termik repülés „start” indulással (dombról vagy
hegyről), akár 2500-3000 méter magasságban.
Az időjárástól függően változhat a helyszín és az
időpont.
vagy
3 fő részére 10-20 perces tandem siklóernyős
repülés Budapesten és környékén „start”
indulással, vagy csörlésből Kalocsán vagy
Dinnyésen (Velencei-tó).

S

iklóernyőzéskor nem az a lényeg, hogy kiugrunk egy repülőből és zuhanunk a föld
felé, hanem a hosszan tartó repülés teljes szabadsága, amely a világon az egyik
legcsodálatosabb átélhető élmény. Megszűnik a távolság, minden ugyanakkora lesz,

nincs közel és messzi, és nem változik a horizont sem. Csak lebegünk, lebegünk a levegőben.
Ráadásul a termik repülés különleges élményében nem lehet része minden nap, ugyanis
évente csak néhány olyan alkalom van, amikor a helyszín gondos kiválasztása mellett
alkalmas az időjárás arra, hogy akár 2500-3000 méter magasságokba emelje a madárként
szárnyaló siklóernyőst a felfelé áramló meleg levegő. Ha pedig inkább családjával vagy

Elhelyezkedés / megközelítés:
Találkozó pontos helyszíne egyeztetés
alapján.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
 Rövid siklóernyős repülés 7 éves kortól, termik

repülés 12 éves kortól.
 Súlyhatár: 35-100 kg között.
 Repülés előtt 24 órával tilos alkoholt, vagy
bármilyen más tudatmódosító hatású szert
fogyasztani.
 Napszemüveg, sportos, szélálló öltözet és
sportcipő szükséges.

barátaival élné át a repülés élményét, egy rövidebb út során erre is van lehetősége. Bárhogy
is dönt, nincs szüksége szaktudásra, a Tandem Fly tapasztalt pilótája irányítja az ernyőt,
Önnek csak élveznie kell a csodát.
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¥ Nyitva tartás:
Előzetes időpont egyeztetés alapján termik
repülés március és október között, amúgy egész
évben az időjárástól függően.
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Mini Hot Rod túrák

Elérhetőség:
Mini Hot Rod Factory
Cím:		
		

1075 Budapest,
Rumbach Sebestyén u. 8.

Honlap: www.hotrodbudapest.com
Telefon: 70/422-6500
E-mail: info@hotrodbudapest.com

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére 1 szabadon választott 90 perces Mini
Hot Rod túra.
A bukósisak biztosított.

S

zeretné új szemszögből megismerni Budapestet? Kíváncsi arra, hogy ez az új
nézőpont milyen hatással lesz önre? Most egy különleges lehetőséget mutatunk be,
melynek segítségével új perspektívából fedezheti fel ezt a csodálatos fővárost, és

saját magát is. A Mini Hot Rod régi, amerikai autók miniatürizált változata, egyszemélyes,
kicsi, ám lassúnak semmiképpen nem mondható. Most úgy cirkálhat Budapest legszebb
részein, ahogyan eddig soha. Bár a kaszni apró, a szabadság határtalan, ráadásul

¥ Hasznos információk:
 B-kategóriás jogosítvány szükséges.
 A túrák a partner honlapján érhetőek el.
 Online időpont foglalás szükséges, készpénzes
fizetést választva.
 A túra előtt 15 perccel kell érkezni, rövid
oktatást tartanak.
 Túravezetők irányítják a vezetést.
 Biztosítás köthető a partnernél.
 Alkoholos, vagy bódult állapotban nem vehető
igénybe a program.
 A túra időjárás függő.

Elhelyezkedés / megközelítés:
M1/M2/M3 metróval a Deák Ferenc
térig majd onnan a Király utcán
sétálva a második utca jobbra
a Rumbach Sebestyén. Autóval
érkezőknek fizető parkolás a
környező utcákban.

¥ Nyitva tartás:
A partner honlapján érhetőek el az időpontok.

ön döntheti el, a nap mely szakában élvezné ki leginkább a varázslatos élményt. Ha
napközben szeretne autókázni, járgányát és ügyességét elismerő pillantások kísérik
majd. Az esti túra némi romantikát csempész az adrenalin mellé. Ha a város ébredező
fényeire kíváncsi, akkor vezesse hajnalban ezt a páratlan kis járművet. Egy biztos: akár
látogató, akár őslakos, Budapest új dimenziója tárul fel ön előtt.
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Porsche vezetés

Elérhetőség:
Kósa Racing
Helyszínek:
- Kakucs, Kakucs ring versenypálya
- Budapest, 3. kerület
Telefon: 70/624-4476
E-mail: kosaracing@gmail.com

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

8 kör tesztvezetés és 1 kör élményautózás
Porsche 996 autóval a Kakucs Ringen.
A programról külső vagy belső kamerás felvétel
készülhet.
vagy
1 fő részére 12 km-es városi tesztvezetés
Porsche 997 Turbo autóval. Találkozási pont
Budapesten a 3. kerületben, megbeszélés
szerint.

A

z autós programok nagy részére csupán a sportág szerelmesei kapják föl a fejüket.
Ha azonban azt mondjuk, hogy Porsche, akkor a háziasszonyok kezéből is kiesik a
fakanál. Parkoljuk le szépen az autónkat, és lépjünk be a ringbe! Kinyílik a Porsche

ajtaja, beülünk, megfogjuk a kormányt, ám mielőtt még gázt adnánk, egy kis történelem:
Az első Porsche 1948-ban készült, és azóta, szakadatlanul a gyorsaság, erő és elegancia
elsőszámú szimbólumaként ismerhetjük. Kipróbálni azonban keveseknek van alkalma.
Ára halandók számára megfizethetetlen, s a hazai kátyúkon nem is túl praktikus, ezért
leginkább a Forbes visszatérő szereplőinek autóparkját gazdagítja.
Ránk viszont már lesújtott a végzet, induljunk hát, nyomjuk a gázt! Körről körre, távról
távra egyre inkább érezhetjük, hogy ez a szerelem igenis, nekünk is jár. Na, milyen? Ugye

Elhelyezkedés / megközelítés:
Kakucs Ring: Budapesttől 35 km-re
az M5-ös autópályán az Inárcsi
pihenőig, Kakucson. Budapesten
a 3. kerületből indul a program,
megbeszélés alapján.

¥ Hasznos információk:
 A tesztvezetés programokhoz B-kategóriás
jogosítvány feltétel.
 Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
 Kényelmes, évszaknak megfelelő, zárt ruha és
napszemüveg javasolt.
 Vigyen magával Micro SD memóriakártyát
a Kakucs ringen történő vezetés kamerás
felvételéhez.

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, előzetes bejelentkezés alapján.

jobb, mint a saját? Hát persze. Hazafelé óvatosan!
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Extrém vizisportok a Fundy tavon

Elérhetőség:
Jet-Park Fundy tó
Cím:
		

2360 Gyál, Fundy Tó,
Fundy Fun Park

Honlap:
www.facebook.com/jetparkfundy
Telefon: 70/779-7312
E-mail: jetparkfundy@gmail.com

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

50 perc jetski bérlés, mely megosztható 2 vagy 3 főre.
vagy
30 perc flyboardozás, mely megosztható 2 főre.
vagy
1 fő részére 20 perc flyboardozás + 15 perc jetski bérlés.
vagy
2 fő részére 10 perc vízibobozás + 20-20 perc
jetski bérlés.
vagy
3 fő részére 10 perc vízibobozás + 10-10 perc
jetski bérlés.

E

lő a fürdőruhát és a törölközőt, irány a Fundy tó! A tiszta víz tengerkék színe és
a csodálatos környezet vízi kalandra csábít a tikkasztó, nyári forróságban. Ám
most nem csupán arról van szó, hogy lehűtsük magunkat, sőt! Valódi adrenalin

programra hívjuk a hullámok ölelésében, tele izgalmakkal, száguldással, magassággal,
mélységgel. Hívja el bátor családtagjait vagy barátait, pattanjanak jetskire, flyboardra
vagy fánkra, és szeljék a habokat önfeledten, határtalanul. A helyszín a fővároshoz közel,
Gyálon található, s aki nem járt még ott, talán meg is lepődik, hogy Budapest közvetlen
közelében ilyen páratlan homokos partszakaszra lel. Ha túl van a tó meghódításán,
normál adrenalin szintjét a kényelmes napozóágyakon, napvitorlák árnyékában nyerheti
vissza. Kiváló kánikulai program azoknak, akiknek a pihenés egyet jelent az izgalommal.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
A tó Gyál déli részén található, a Bem
József utca felől közelíthető meg,
vagy Budapestről az M5 autópályán a
gyáli lehajtónál kihajtva, majd a város
irányába 1 km múlva jobbra.

A felszerelés biztosított, hidegebb időben neoprén
ruha is.
¥ Hasznos információk:
 Úszni tudás szükséges.
 Nagy teljesítményű Yamaha és Sea-Doo, ülő- és
álló jetskik.
 A pálya zárt, így nem szükséges jogosítvány a
jetskihez.
 16 éves kortól lehet igénybe venni.
 A fürdőruhát, törülközőt ne felejtse otthon.
 A programok időjárás függőek.
 Ingyenes trambulin és napozóágy használat.
¥ Nyitva tartás:
Májustól szeptemberig.
Hétfő-Péntek: 10:00 - 19:30.
Szombat-Vasárnap: 9:00 - 19:30.
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Szélcsatornás élményrepülés

Elérhetőség:
Skyward
Cím:
		

1211 Budapest,
Szérűraktár u. 53.

Honlap: www.skyward.hu
Telefon: 30/589-0322, 1/249-5474
E-mail: info@skyward.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

9 perc szélcsatornás élményrepülés mely
megosztható 3 személy között.
A repülés előtt a partner elméleti oktatást tart.
Az overál, a bukósisak és a szemüveg biztosított.
¥ Hasznos információk:
 Időpont egyeztetés szükséges.
 A programot 5 éves kor felett lehet igénybe

A

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.

venni.
 A repülés előtt 1 órával kell érkezni.

zoknak, akik ezt a katalógust lapozgatják, úgy sejtjük, nem lenne ellenükre
kipróbálni a szabadesést. Akinek már volt része ebben a kalandban, tudja, hogy
az élmény semmihez sem hasonlítható. Nem kell profi ejtőernyősnek lenni

ahhoz, hogy most ön is átélje ezt a felejthetetlen érzést. A Skyward szélcsatorna
Európa egyik legjobb zártrendszerű szélcsatornája, ahol most ön is megtapasztalhatja,

¥ Nyitva tartás:
Kedd - Szerda: 13:00 – 20:00
Csütörtök - Szombat: 10:00 – 20:00
Vasárnap: 10:00 – 18:00

milyen, amikor 12 000 méter magasból 220 km/óra sebességgel zuhan a test a föld
felé hason, ülve, illetve fejjel lefelé. Remek sportolási és szórakozási lehetőség kezdő
repülni vágyóknak és profi ejtőernyősöknek egyaránt, gyakorlott oktatókkal és soha
el nem apadó széllel. Próbálja ki!
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Tűz hastánc show

Elérhetőség:
Tűzvarázs Produkció
Program helyszín:
A kupon felhasználó által biztosított
helyszínen kitelepüléssel.
Honlap: www.firemagic.hu
Telefon: 30/204-0061
E-mail: bea@firemagic.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

15 perces Tűz hastánc show privát előadás tüzes
legyezőkkel, tüzes karddal, tűznyeléssel és más
látványos eszközökkel, a kuponfelhasználó által
biztosított helyszínen.
¥ Hasznos információk:

Elhelyezkedés / megközelítés:
Az egyeztetett helyszíntől függően.

 Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
 Az előadáshoz 5mx5m tiszta, csúszásmentes

L

épjen be most velünk a tűz birodalmába! Egy olyan varázslatos élményre hívjuk,
ahol az ősi elemek legforróbb darabjáé lesz a főszerep. A Tűzvarázs Produkció Tűz
hastánc előadása mindenkit megbabonáz, aki végignézi ezt a páratlan bemutatót.

terület kell.
 Beltéri előadáshoz 5m belmagasság,
folyamatos szellőztetés/elszívó rendszer,
tűzjelzők és füstérzékelők kikapcsolása.
 CD lejátszót biztosítson a műsorhoz.
 Kiegészítő szolgáltatások igényelhetőek.
 Budapesten kívül utazási költségtérítéssel.

Csodálatos mozdulatok, a harmónia, a vadság, az ősi, termékenységi tánc, a hastánc és
a lángok adják ennek a páratlan show-nak az izgalmát. Az előadás során tüzes legyezők,
tüzes kardok, tűznyelés és látványosabbnál látványosabb elemek fokozzák az izgalmat.
Ha szeretné megajándékozni magát vagy társaságát egy olyan produkcióval, amely senkit

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, előzetes időpont egyeztetés
alapján.

nem hagy hidegen, válassza a Tűz hastánc show-t. Külsérelmi nyomokra ne számítson,
a produkció tűzvédelmileg teljesen biztonságos, de a szíve bizonyosan megperzselődik!
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Wakeboard, jetski, sporthajó a Dunán

Elérhetőség:
Red Water
Cím:		

9025 Győr, Töltésszer utca 1.

Honlap: www.redwater.hu
Telefon: 70/330-0421
E-mail: info@redwater.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

G

yőr városa a folyók városa. Nem véletlen tehát, hogy a vízi sportok szerelmesei
itt találhatják meg hazánkban a számukra egyik legmegfelelőbb helyszínt. A Red
Water a vízi élmények széles skáláját kínálja azoknak, akik a kikapcsolódásnak

ezt az aktív formáját választják. Az extrém sportok közül kipróbálható itt a banánozás,
fánkozás, többféle sporthajó, a wake board és a jetski. Kezdők is bátran felkereshetik a
csapatot, mivel szakképzett, gyakorlott oktatók segítik az első szárnypróbálgatásokat.
Akár gyerekekkel is felkereshetjük a Red Watert, ők is hatalmas élményekkel térnek
haza innen. Ha azonban valaki már profi szinten uralja a hullámokat, ő is bátran próbára
teheti itt magát, és garantáltan újabb trükkökkel a tarsolyában tér haza. Víz, napsütés,
adrenalin nélkül nem múlhat el a nyár, ezek az érzések örökké velünk maradnak.
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Legfeljebb 4 fő részére 1 órás wakeboardozás a
Dunán, sporthajóval húzva, oktatással, felszereléssel.
vagy
1 fő részére 40 perces extreme JetSki kaland,
180 LE-s Yamaha Wawe Runner jetskivel a
Mosoni-Dunán. Vezetői engedéllyel vezethető,
egyéb esetben utasként lehet részt venni.
vagy
1-4 fő részére 70 perc Welcraft Excel Sport 19SL
sporthajózás, vezetéssel.
vagy
Legfeljebb 10 fő részére 1 órás banánozás a
Dunán, sporthajó után vontatva.
vagy
Legfeljebb 4 fő részére 1 órás fánkozás a Dunán,
sporthajó után vontatva.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Az M1-es autópályán Győrig.
Találkozási pont az egyetem mellett a
Jedlik Ányos hídnál.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes időpontegyeztetés szükséges.
 A program időjárás függő.
 A programot rövid oktatás előzi meg.
 Úszótudás szükséges.
 Fürdőruha és short viselete ajánlott.
 Ne felejtse otthon napszemüvegét, naptejét.
 Kiskorúaknak csak szülői felügyelettel.
 Szálláslehetőség a Klastrom Hotelben
(Feldobox élménykártyával 10% kedvezmény).
¥ Nyitva tartás:
Nyári szezonban, előzetes bejelentkezés alapján.
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Fegyver arzenál

Elérhetőség:
GLOBUS Lövész Klub
Cím:		

1106 Budapest, Maglódi út 47.

Honlap: www.globusloter.hu
Telefon: 30/523-1269
E-mail: info@globusloter.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

K

ézbe fogni egy fegyvert, és kiüríteni a tárat: néhányan csak álmodnak a lövészet
élményéről, mások egyenesen sportot űznek belőle. A Globus Lövész Klubban
kipróbálhatja, hogy milyen az eddig csak videó játékokban vagy mozivásznon látott

hősök bőrébe bújni. Nincs szó vaktában lövöldözésről, hiszen a program elméleti oktatással
kezdődik, ahol mindenki megismerkedhet a különböző fegyver típusokkal és használatukkal.
A választék széles: híres szovjet, német, amerikai gyártmányok, kézifegyverek, pisztolyok,
puskák, gépfegyverek, kis- és nagy kaliberek… Kipróbálhatja az akciófilmek alap kelléktárát
képező Glock-ot, a világhírű cseh gyártmányú CZ 75-öt, a klasszikus, forgótáras Taurus
revolvert, a Remington sörétes puskát, vagy a gépkarabélyok királyát, a Kalasnyikovot. A
biztonsági szabályok ismertetője után kezdődhet az élvezet. A lőlap felkerül, fegyver a kézbe,
célzás, és lövés. A golyó egy szempillantás alatt célba ér, és lehet, hogy Ön egy új hobbira talál.
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2 fő részére fejenként 100 lövéses csomag: Cz 75
(9x19) 15 lövés, Glock 17 (9x19) 15 lövés, Glock KPOS
Carbine (9x19) 20 lövés, H&K USP Standard (.45 ACP)
10 lövés, Taurus revolver (.357 Magnum) 12 lövés,
Remington 870 (12/76) 10 lövés, AK47 (7,62x39) 14
lövés, Smith & Wesson (.44 Magnum) 4 lövés.
vagy
1 fő részére 165 lövéses csomag: Cz 75 (9x19) 15
lövés, Glock 17 (9x19) 15 lövés, Glock KPOS Carbine
(9x19) 20 lövés, H&K USP Standard (.45 ACP) 10
lövés, Taurus revolver (.357 Magnum) 12 lövés,
Remington 870 (12/76) 10 lövés, AK47 (7,62x39) 14
lövés, Smith & Wesson (.44 Magnum) 4 lövés, MP5
A5 (9x19) 15 lövés, Thompson M1A1(.45 ACP) 10
lövés, PPSh41 (9x19) 15 lövés, Uzi (9x19) 15 lövés,
HS VHS D1 karabély (.223 Rem) 10 lövés.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Autóval a Jászberényi útról a Maglódi
útra kanyarodva 1 km-re van a lövész
klub.
Tömegközlekedéssel a 85, 85E busz
vagy a 28, 28A villamos Kocka utcai
megállóig. Innen gyalog 1 perc.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes bejelentkezés szükséges.
 Lövészet előtt minden esetben elméleti
oktatást kapnak a résztvevők.
 Ismertetik a biztonsági szabályokat.
 A különböző fegyverek kezelését bemutatják.
 IPSC versenyzés alapja kurzust tartanak az
Egyesületnél.
 A programot csak 18 év felettiek vehetik igénybe.
¥ Nyitva tartás:
Kedd-Péntek: 13:00-21:00
Szombat: 10:00-20:00
Vasárnap: 10:00-16:00
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Vadvizi programok Szlovéniában

Elérhetőség:
Fröccs Vadvízi Klub
Cím:
Cezsoca 13, 5230 Bovec,
		Szlovénia
Honlap: www.froccs.hu
Telefon: 30/399-7974
E-mail: froccs@froccs.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 fő részére 2 napos rafting a szlovéniai Bovecben
4 db vadvízi programmal, mely lehet rafting és/
vagy canyoning.
vagy
2 fő részére 2 napos rafting a szlovéniai Bovecben 2-2
programmal, mely lehet rafting és/vagy canyoning.
vagy
4 fő részére 1-1 vadvízi program a szlovéniai
Bovecben, mely lehet rafting vagy canyoning.

R

afting és canyoning. Aki már próbálta, vagy akinek szenvedélyévé vált, az jól tudja, milyen

Elhelyezkedés / megközelítés:
Bovec városa Ljubljanától 130 km-re,
Budapesttől, 565 km-re található.
A partnerünk bázisa Bovectől 2 percre a
Soca folyó partján található.

1 program időtartama kb. 4-5 óra, ami tartalmazza a teljes felszerelést, túravezetést, transzfert a
bázistól a folyópartig és vissza.

élmény a vadvízi evezés, és hogyan változik pillanatok alatt gyerekké a felnőtt a sebes
sodrású folyók koptatta természetes vidámparkokban. Akinek mindez újdonság, annak

is jószívvel ajánljuk szlovéniai programunkat, hiszen a korlátok átlépését, a csapatmunkát,
a jóleső erőfeszítést és az önfeledt szórakozást a világ egyik leggyönyörűbb helyén élheti át.
Irány a szlovéniai Bovec, Európa vadízi fővárosa és a kristálytiszta, jéghideg és smaragdzöld
Soca folyó, ahol a raftingolni vágyók különböző nehézségű evezéseken vehetnek részt, és
csodálkozhatnak rá a természet fenséges csodáira. Ráadásul a lehetőségek ezzel korántsem
érnek véget. Aki kíváncsi, milyen egy természetalkotta vidámpark különböző méretű víz-vájta

¥ Hasznos információk:
 Úszótudás szükséges.
 A program igénybevételéhez ajánlott extrém

sportbiztosítást kötni.
 6-14 év között szülői felügyelettel, 18 év alattiak
szülői engedéllyel vehetnek részt.
 Buszos utazási lehetőség.
 Kérésre a partner szállást biztosít külön díj
ellenében (kemping, apartman, szálloda).
 Folyóparti vacsora igénybevehető külön díj ellenében.

csúszdákkal, illetve 2-12 méter mélyen hívogató ugró medencékkel, annak a program a Susec
kanyonban folytatódik. Van egy fogadásunk: aki ezt választja, biztosan visszatér.
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¥ Nyitva tartás:
Áprilistól októberig, előzetes bejelentkezés alapján.
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Homokháti quad túra

Elérhetőség:
Homokháti Quad Safari
Cím:		
		

6782 Mórahalom,
Széchenyi u. 13.

Honlap: www.quadsafari.hu
Telefon: 30/592-7928
E-mail: info@quadsafari.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére 3 órás quad túra egyszemélyes
quadokkal.
Bukósisak, pormaszk, porszemüveg, cb rádió,
hűvösebb időben kesztyű biztosított.

M

órahalom környéke nemcsak gyönyörű, hanem számos titkot is rejteget. Tele
van olyan izgalmas helyszínekkel, melyeket érdemes felfedezni, és ehhez mi
más is lehetne tökéletesebb eszköz, mint a modern terep-quad. A túra során

őzek és vadnyulak kísérte úton gyönyörködhet a csodás természetben, ellátogathat
a mórahalmi Bivaly rezervátumhoz, a Madarász-tóhoz, felmehet a Nagyszéksós-tavi
madárkilátóba, testközelből csodálhat meg régi orosz repülőgépeket, vagy akár a

¥ Hasznos információk:
 A túra oktatással együtt kb. 3 órás, és 20-30 km-es.
 18 év felett lehet igénye venni.
 Jogosítvány szükséges.
 A túrát képzett vezető irányítja.
 A fényképezőgépét ne felejtse otthon.
 Egyeztetés alapján 450, 500-as quadokkal
teljesíthető a túra.
 Hosszú nadrág, zárt cipő ajánlott.
 Külön díj ellenében utasként is részt lehet venni
a túrán.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapestről az M5-ös autópályán
Szegedig, onnan kb. 20 perc az 55-ös
úton Mórahalomig.

¥ Nyitva tartás:
Egyeztetés alapján az év bármely szakában.

környék Tito-bunkereinek egyikébe is bepillantást nyerhet. Az egyedülálló túra, melyet
vezető irányításával élvezhet, nemcsak gyakorlott quadozóknak ajánlott. Még az is
lehet, hogy végül e különleges időtöltés szerelmesévé válik…
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Bakancsos és hótalpas túrák

Elérhetőség:
Alfatours
Cím:		

2092 Budakeszi, Fő utca 211.

Honlap: www.alfatours.hu
Telefon: 23/656-300
E-mail: info@alfatours.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

3 fő részére egynapos bakancsos vagy hótalpas
túra.

A

világ gyönyörű, de az élet rövid, és sokszor azon kapjuk magunkat, hogy még a
környezetünkben található csodáknak sem szentelünk elég időt. Pedig ahhoz,
hogy rácsodálkozzunk a természet lenyűgöző rendjére és legyőzhetetlen erejére,

nem kell messzire mennünk. Ha bekopogtat az Alfatours-hoz, lélegzetelállító, izgalmas,

¥ Hasznos információk:
 Az aktuális túrák a partner honlapján érhetőek el.
 A túrákra való jelentkezés e-mailben történik.
 A túra nehézsége a leírásnál van feltüntetve.
 A buszos utazások megállóhelyeit a partnerrel
kell egyeztetni.
 Túravezetők kísérik a csoportokat.
 Az utazásokhoz érvényes személyi igazolvány
szükséges.
 Utasbiztosítás köthető a partnernél.

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Széll Kálmán térről 22/22A
buszokkal az Erdő utcai megállóig.
Autóval érkezőknek Budapest felől
a Polgármesteri Hivatal után lesz
200 m-re a jobb oldalon. Parkolási
lehetőség a szemben lévő oldalon,
illetve a környező utcákban.

¥ Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 10:00 - 16:00.

egynapos kalandok rendkívül széles kínálata fogadja. Járt már Ausztria legszebb
vizes szurdokában, túrázott már a Jankovac patak mentén, felfedezte már a dobsinai
jégbarlangot, tudta, hogy a Selmeci-hegység a világörökség része, meghódította már
Szlovákia legnyugatibb magashegységének ormait, látta már a Maribori-hegység rejtett
szépségeit, volt már Ausztria Grand Canyonjában, ismerősen cseng a Baradla-barlang
neve? És ez még messze nem minden. Válogasson az egynapos túrák között, hódítsa
meg a kitűzött célt, és szerezzen magának felejthetetlen élményt. Bakancsot fel!
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Túlélni egy kutyatámadást

Elérhetőség:
Kutyaközpont
Cím:		

1173 Budapest, Összekötő u. 30.

Honlap: www.kutyakozpont.hu
Telefon: 30/859-7781
E-mail: kutyakozpont@gmail.com

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 fő részére 1 órás „Túlélni egy kutyatámadást”
program teljes védőfelszerelésben, illetve 1
fő részére szituációs gyakorlatok könnyített
védőfelszerelésben.
A programról fotók is készülnek, melyeket a
vendégek által hozott hordozható adattárolón
tudnak átadni.

A

drenalin kedvelő olvasóinkat most egy igen szokatlan programra hívjuk: hogyan éljünk túl egy
kutyatámadást? A Kutyaközpont profi gárdája és ugyancsak nem kezdő ebállománya minden
tekintetben azon munkálkodik majd, hogy választ kapjon erre a kérdésre. Aki még most sem

sejti, annak elmondjuk, hogy a vendég kutyatámadás áldozata lesz. Megnyugtatásképpen azonban
azt is le kell szögeznünk, hogy egy haja szála sem fog görbülni. Az akciót elméleti oktatás előzi meg,
majd látogatónk összeismerkedik későbbi támadójával. Ezután következik a francia bunda. Tudja, az

¥ Hasznos információk:
 A biztonsági öltözetet a partner biztosítja.
 A teljes védőfelszerelés kb. 20 kg.
 A program oktatással kezdődik.
 A teljes program kb. 1,5 órás.
 Speciálisan kiképzett kutyák.
 Aláöltözetnek kényelmes, sportos öltözet
ajánlott.

Elhelyezkedés / megközelítés:
97E jelű busszal a Tápióbicske úti
megállóig, onnan az Összekötő úton
gyalogolva körülbelül 15 perc sétával
érhető el az iskola. Autóval érkezőknek a
Pesti útról az Összekötő útra kell ráhajtani,
a vasúti átjáró után 300 méterrel a jobb
oldalon található. Az Összekötő úttól
útbaigazító táblák segítik a tájékozódást.

¥ Nyitva tartás:
Partnerrel való egyeztetés alapján.

a kívülről viccesnek látszó, valójában izzasztó, húsz kilós öltözet, amelyen a legkomiszabb fenevad
harapása sem hatolhat át. De miért támadna meg egy kiválóan idomított kutya? A kérdés jogos, a
válasz pedig a következő: vendégünk nem ártatlan járókelő, hanem galád betörő vagy autótolvaj,
akit a gazdájához végsőkig hűséges eb próbál ártalmatlanítani. Van kedve egy olyan szerepjátékhoz,
amelynek az adrenalin a lényege? Jöjjön és próbálja ki!
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Tandemugrás

Elérhetőség:
Jump 4 Fun
Cím:		
Honlap:
Telefon:
E-mail:

7522 Kaposújlak, László major
www.jump4fun.hu
30/940-1244
robairt@gmail.com

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 fő részére tandemugrás videofelvétel nélkül.

E

jtőernyőzéskor nem az a lényeg, hogy kiugrunk egy repülőgépből, hanem
a szabadesés, amely a világon az egyik legcsodálatosabb extrém élmény.
Megszűnik a távolság, minden ugyanakkora lesz, nincs közel és messzi, és nem

változik a horizont sem. Csak lebegünk, lebegünk a levegőben. Majd egyszer csak
nyílik az ernyő és elcsendesedik minden. Ekkor jövünk rá,hogy ez a lebegés valójában

¥ Hasznos információk:
 Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
 Ugrás magasság: 4000 m.
 A program időjárás függő.
 140 cm magasság felett, max. 100 kg súlyig.
 18 év alatt szülői hozzájárulással lehet ugrani.
 Kényelmes, sportos öltözet ajánlott, lapos talpú
cipő viselése kötelező.
 Egészségügyi problémák esetén egyeztessen
partnerünkkel.
 Kézi kamerás felvétel és fényképek külön díj
ellenében.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapesttől kb. 200 km-re. Az
M7-esen Balatonszemesig, onnan
a 67-es, majd Kaposfüred után a
61-es, illetve a 610-es útra rátérve
Kaposújlak reptérig.

¥ Nyitva tartás:
Áprilistól novemberig telefonos egyeztetés
alapján.

szabadesés volt ég és föld között 200 km/órával. Már a földet érés pillanatában
visszavágyunk a levegőbe. Szeretné kipróbálni, milyen érzés? Foglalja le időpontját,
és csatlakozzon azoknak a táborához, akik már ismerik a szín tiszta adrenalin ízét.
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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
Hírek és újdonságok a Facebook oldalunkon is!

Sikerült választania?
Élményekben gazdag kalandot kívánunk!
Miután felhasználta ajándékát, töltse ki
elégedettségi kérdőívünket honlapunkon,
vagy a mellékelt papír kérdőíven. A kitöltők
között minden hónapban egy Kastélyszálló
ajándékot sorsolunk ki!
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Élményajándékaink
Meghívás 1 vagy akár több főnek egy felejthetetlen
kalandra, földön, vízen vagy levegőben.

140

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy garantáltan szívdobogtató élményre.

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHAT

140

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

120

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHAT

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

110

Tematikus ajándékdobozok

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy új hobbi felfedezésére.

90

25

30

SZÁLLODA KÖZÜL
VÁLASZTHATNAK

20

50

1-4 éjszakás üdülés 2 főnek,
különleges programokkal.

128

GOURMET ÉTTEREM
KÖZÜL VÁLASZTHATNAK

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

KASTÉLYSZÁLLÓ KÖZÜL
VÁLASZTHATNAK

35

AUTENTIKUS ÉTTEREM
KÖZÜL VÁLASZTHATNAK

Meghívás 2 fő részére egy exkluzív
gasztronómiai élményre.

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

12

PROGRAM ÉS TANFOLYAM
KÖZÜL VÁLASZTHAT

Meghívás 2 fő részére
egy háromfogásos ebédre vagy vacsorára.

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHATNAK

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

ÚTI CÉL KÖZÜL
VÁLASZTHATNAK

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHAT

BORPROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHATNAK

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

80

ÍNYENC PROGRAM
KÖZÜL VÁLASZTHATNAK

129
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Bővebb információ: www.feldobox.hu
100

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHAT
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Mindhárom csomagban
olyan utak találhatók, melyek
legalább a repülőt és a szállást
tartalmazzák, 2 fő részére.
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Feldobox utazás ajándékok az igazán
kiemelkedő alkalmakra szólnak.
Hogy hova repül, a megajándékozott
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Fantáziadús programok Szabadidő,
Wellness és Gasztronómia területen
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Vegyes ajándékkártyák
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ÚJ

Felfedező utazás
Nagy utazás
Álomutazás

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHATNAK

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy különleges kulturális programra

Feldobox utazás ajándékok

Érdeklődik vagy rendelni szeretne ?
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 válogathat 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)
A következő oldalon szereplő üzletekben is megtalálhatók ajándékaink.
Érdemes megnézni a honlapunkat, mert a lista folyamatosan bővül.

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 hálózatába, keressen fel bennünket telefonon vagy e-mailen (info@feldobox.hu).
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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.

Üzletek listája
§ Budapest I. kerület
Budavár Tours Iroda
Latitudes könyvesbolt
§ Budapest II. kerület:
Széphalom - Neckermann Iroda
§ Budapest III. kerület:
Start Utazás Iroda
UtazásiTipp
§ Budapest IV. kerület:
Nettravel.hu Utazási Iroda
§ Budapest V. kerület:
Neckermann Iroda - Szent István krt.
§ Budapest VI. kerület:
Térképkirály Navigátor Térképszaküzlet
Pálvölgyi Fotó
Kreatív Hobby
§ Budapest VII. kerület:
BLAGUSS Utazási Iroda
Start Utazás Iroda
§ Budapest VIII. kerület:
Fortwo Utazási Iroda
§ Budapest IX. kerület:
220 VOLT
Amazon Travel (TUI)
Kreatív Hobby
Ibolya Jegyiroda
§ Budapest X. kerület:
Neckermann Iroda
§ Budapest XI. kerület:
Start Utazás Iroda
Serlegbolt - Balu 2001
Neckermann-NUR Utazási Iroda
Kreatív Hobby
§ Budapest XII. kerület:
Thomas Cook
§ Budapest XIII. kerület:
Neckermann Iroda
220 VOLT Béke tér
President vizipipa
§ Budapest XV. kerület:
Kreatív Hobby
§ Budapest XVII. kerület:
Start Utazás
§ Budapest XIX. kerület:
Kreatív Hobby
Neckermann Iroda
§ Budapest XXII. kerület:
Esőerdő Utazási Iroda (TUI)
Kreatív Hobby
§ Budapest XXIII. kerület:
Pacific Travel Utazási Iroda

Batthyány tér 5-6., Vásárcsarnok I.em.
Fő utca 17., Francia Intézet földszintjén
Hidegkúti út 167., CBA Üzletház
Bécsi út 52-54.
Rákóczi út 39., Csillagvár bevásárlókp.
Árpád út 51-53. (az udvarban)
Szent István krt. 29.
Ó utca 3.
Váci út 1-3., WestEnd City Center
Váci út 1-3., Westend City Center
Károly körút 5.
Madách Imre út 13-14.
Práter utca 24.
Boráros tér 7.I.em. 12-es üzlet - Duna Ház
Ferenc körút 8-10.
Üllői út 15.
Könyves K. Krt. 12-14. - Lurdy Ház
Örs vezér tere 25. - Árkád
Móricz Zsigmond körtér 12.
Bercsényi utca 32/b
Október 23. u. 8-10., Allee
Október 23. u. 8-10., Allee
Apor Vilmos tér 11-12 - Hegyvidék Központ
Váci út 178., Duna Pláza
Szegedi út 42-44.
Kresz Géza utca 34.
Szentmihályi út 131. Pólus Center
Pesti út 41/c.
Vak Bottyán út 75., KÖKI Terminál
Üllői út 201. - Shopmark
Nagytétényi út 37-43., Campona
Nagytétényi út 37-43., Campona
Bevásárló u. 2.

VIDÉKEN:

§ Baja:
Start Utazás Iroda
§ Békéscsaba:
Neckermann Iroda
§ Bicske:
Üveg, Porcelán, Utazás üzlet
§ Budaörs:
Lead - Travel (TUI)
§ Debrecen:
Start Utazás Iroda
§ Diósd:
Korall Utazási Iroda

Gaál Péter utca 9-11.
Andrássy út 37.
József Attila utca 3.
Szabadság út 37.

Feldobox márkabolt (H-P 9:00-18:00)
Budapest, II. kerület, Bem rakpart 56. Fsz.1
(a Margit híd budai hídfőjénél)

§ Eger:
Neckermann Iroda
Agria Travel Utazási Iroda
§ Gödöllő:
Sissy Utazási Iroda
§ Gyöngyös:
Momen Tours (TUI)
§ Győr:
Start Utazás Iroda
Time Travel - Neckermann Iroda
§ Kapuvár
Time Travel - Neckermann Iroda
§ Kecskemét:
Kreatív Hobby 		
Neckermann Iroda
§ Keszthely:
Hatos Utazás (TUI)
§ Kisoroszi
Magyar Golf Club
§ Miskolc:
Globus Travel (TUI)
§ Nagykanizsa:
Sponzor Tours Utazási Iroda
§ Nyíregyháza:
Vidám Delfin Utazási Iroda
Start Utazás Iroda
§ Pécs:
Start Utazás Iroda
Kreatív Hobby
§ Pilisvörösvár:
Alhambra Utazási Iroda
§ Solymár:
Dalos Bt. (Tel: 30/982-5994)
§ Sopron:
Blaguss Utazási Iroda
Time Travel - Neckermann Iroda
§ Szeged:
Start Utazás Iroda
§ Székesfehérvár:
Start Utazás Iroda
§ Szekszárd:
Romcar Travel Iroda
§ Szentendre:
Brazilika Utazási Iroda
§ Szentes:
Orsolya Tourist (IBUSZ)
§ Szombathely:
Blaguss Utazási Iroda
§ Tatabánya:
Kreatív Hobby
§ Tolna:
Romcar Travel
§ Törökbálint:
RMC Motor
§ Veszprém:
Kabala Ajándéküzlet

Törvényház u. 4.
Bajcsy-Zsilinszky utca 8.
Petőfi tér 16.
Barátok tere 10.
Bajcsy- Zsilinszky u. 30-32.
Kisfaludy u. 12.
Deák Ferenc u.2.
Korona u. 2. - Malom Központ
Széchenyi tér 14.
Kossuth Lajos utca 2.
Kisoroszi Golfpálya
Szemere utca 20.
Sugár utca 3.
Szent Miklós Tér 7.
Luther utca 5.
Király utca 66.
Bajcsy-Zsilinszky u. 11., Árkád
Fő út 18.
Mátyás K. u.28. (megbeszélt időpontban)
Színház utca 15.
Várkerület 25.
Oroszlán utca 5.
Kossuth utca 8.
Széchenyi utca 18-20.
Bolgár utca 10.
Kossuth Lajos utca 12.
Kőszegi utca 27-31.
Győri út 7-9., Vértes Center
Bajcsy-Zsilinszky utca 120.
Bajcsy-Zsilinszky utca 71.
Budapest u. 20-28. Balaton Pláza

Továbbá az összes Media Markt, METRO, Office
Depot, Extreme Digital áruházakban, a TESCO
hipermarketekben és az IBUSZ utazási irodákban is
megtalálhatóak ajándékaink.

Simonffy utca 4-6., Halköz üzletház
Gárdonyi Géza utca 18.
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Fontos információk / felhasználási feltételek
 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.
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