Kaland
élmény katalógus

Üdvözöljük a feldobó élmények világában!

Klub

Tartalom

Kaland 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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lyan vidékekre hívjuk, ahol a szabadság íze végtelen távlatokat nyit, és csak
Önön múlik, hogy ezt az érzést földön, vízen vagy levegőben éli át. A sebességet
választja? Vagy éppen lassítani szeretne? A természetbe vágyik? Vagy éppen az
aszfalton száguldana? Zuhanna vagy emelkedne? Gátlásait levetve, féktelenül
szórakozna? Akárhogyan dönt, nagyszerű kalandot kívánunk Önnek!
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Hogyan működik a Feldobox ajándék?
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Élvezze a feldobó
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A részletes felhasználási feltételek a katalógus 138. oldalán, és az Élménykupon hátoldalán olvashatók.
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Az utalvány felhasználása után vissza
fogja kapni a hozzá tartozó kártyát.
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Siklóernyővel a fellegekben

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 főre 16-18 perces motoros siklóernyős repülés.
vagy
2 főre 8-9 perces motoros siklóernyős repülés.
vagy
1 főre siklóernyős repülés (12-15 perc, a
meteorológiai viszonyoktól függően).

L

egyen részese egy kalandnak, amely garantáltan kiragadja a hétköznapokból!
Ahogyan a talpa elhagyja a talajt, és átöleli a kék ég, azonnal új tartományba
érkezik. A csend és a béke világában jár, ahol csak a szél susogását hallani. A levegő

a végtelen távlatok, a hatalmas dimenziók és a szabadság birodalma, a siklóernyőzés
pedig a repülés legkönnyedebb és legszabadabb formája, hiszen egy eddig ismeretlen
közegben vándorolhat kedvére a gravitáció kötöttségei nélkül. Ha egyszer megérzi,
többé soha nem felejti el! A Sirius Repülő Klubban eldöntheti, hogy csupán a szél
erejére támaszkodva vagy motorral kívánja meghódítani a levegőt. A választásban és a
repülésben egyaránt társa lesz a pilóta, aki maga is szinte annyit tartózkodik odafent,
mint a madarak, és pertuban van a felhőkkel. Vác, a Szentendrei-sziget, a kanyargó
Duna csodálatos látképét egy életre szóló emlékként őrizheti meg. Szelje bátran az
eget, gyönyörködjön a tájban, ússzon a felhők között, repüljön a madarakkal, és térjen

Elhelyezkedés / megközelítés:
Telefonos megbeszélés alapján,
szélviszonyoktól függően.

¥ Hasznos információk:
 10 éves kortól lehet igénybe venni.
 A repülésen 30 kg-nál nehezebb, de 110 kg-nál

könnyebb személyek vehetnek csak részt.
 Időpont egyeztetés szükséges.
 A programok időjárás függőek, rossz repülési
viszonyok mellett nem lehetségesek.
 Napszemüveg, sportos szélálló öltözet ajánlott.
¥ Nyitva tartás:
Márciustól Novemberig.
Egyéni megbeszélés alapján.

haza a végtelen égbolt képeivel!
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Quaddal a terepen

Elérhetőség:
RMC Motor 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:

1 fő részére 1,5 órás pályaquadozás vagy
quadtúra terepen.
vagy
2 fő részére 50 perces pályaquadozás, vagy
quadtúra terepen.
vagy
2 fő részére 50 perces quados „Bányakaland”
Törökbálinton.
vagy

G

1 felnőtt és 2 gyerek részére 50 perces quados
program.
vagy

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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Elhelyezkedés / megközelítés:
Törökbálint Budapest szélétől kb. 6-8
km-re fekszik, a 272-es busszal is
megközelíthető. A program pontos
helyszínét egyeztesse Partnerünkkel.

2 felnőtt és 1 gyerek részére 30 perces quados program.
vagy
3 fő részére 1 órás terepjárós kaland
terepjáróvezetés Törökbálint-Érd-Sóskút térségében.
¥ Hasznos információk:
 Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
 A gyerek quad 5 éves kortól, a felnőtt quad 18
éves kortól vezethető.
 Személyazonosságot igazoló okmányt vigyen.
 A programokat rövid oktatás előzi meg.
 A quadok típusa: Kymco KXR250, MXR150,
MXU150 és MXU250
 Öltözet: lehetőleg hosszú sportnadrág, hosszú
ujjú felsőruházat és zárt cipő, ami fogja a bokát.
¥ Nyitva tartás:
Egész évben bejelentkezés alapján.
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Jet-ski a Tisza-tavon

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:

20 perces Jet-ski 1 főre a Tisza-tavon.
vagy
10 perces Jet-ski 2 főre, 2 külön Jet-ski géppel a
Tisza-tavon.
¥ Hasznos információk:

E

rőt sugárzó, áramvonalas formák, rendkívül nagy teljesítményű motor,

Elhelyezkedés / megközelítés:
M3-as vagy E71-es, majd 33-as főút.
Budapesttől 160 km.
A Riviéra Vízisport az abádszalóki
standon található, a csúszdáktól
jobbra.

 Új és erős Jet-ski: Yamaha 100LE-140LE.
 Fürdőruha, strandfelszerelés ajánlott.
 Úszótudás feltétel.

megállíthatatlan lendület. Száguldozzon kedvére, büntesse lóerőkkel a vizet,
és törje be a hullámokat! Ha extrém vízi sportról álmodik, a Jet-ski program

felülmúlhatatlan kalandot ígér Önnek. Gyorsaság, víz, hullámok, vad kanyarok,
hatalmas ugrások és mindenek előtt a szabadság mámorító érzése. Nem is csoda,

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

hogy az elmúlt években meghódította a vízi sportok rajongóinak szívét. Szedje össze
a bátorságát, és tapasztalja meg, mire képes a víz, ha adrenalinnal találkozik. Indítsa
be a motort, és kápráztassa el a parton állókat, mert ez a tempó még a nézőknek is
élmény és látványosság. Ha egyszer felült rá, nem lesz könnyű abbahagyni a cirkálást,
mert a sebességre és a manőverezés izgalmaira nagyon könnyű rászokni. Ha úgy érzi,
ezt az élményt még jobb lenne megosztani valakivel, hozza magával egy társát is a
Tisza-tóra és repesszék két Jet-skivel a vizet!
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Kalandsziget-Tiszafüred

Elérhetőség:
Kalandsziget-Tiszafüred
Cím:		
		

5350 Tiszafüred,
Kistisza utca 2.

Honlap: www.kalandsziget.hu
Telefon: 20/921-4112
E-mail: info@kalandsziget.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

4 fős családi belépőjegy (2 felnőtt + 2 gyerek,
vagy 1 felnőtt + 3 gyerek) + fejenként 1-1 alkalom
trambulin.
vagy
3 felnőttnek kalandpark belépőjegy + fejenként
1-1 óriás csúszópálya/mászófal belépőjegy.
vagy
2 felnőttnek kalandpark belépőjegy + 1-1
mászófal belépőjegy + 1-1 óriás csúszópálya
belépőjegy + 1-1 alkalom trambulin.

A

Tisza tó közepén a különleges sziget kifogyhatatlan ötlettárral csalogat
mindenkit, aki élményekkel teli időtöltésre, kalandos, színes, izgalmas
programokra vágyik. Most itt a lehetőség, hogy kicsik és nagyok útra

keljenek, és együtt vágjanak neki a tiszafüredi Kalandszigetnek. A sziget teli van
élményekkel, rengeteg erőpróbát és izgalmas meglepetéseket tartogat: szédítő
mászófal, végtelenbe tartó csúszópályák, íjászat, vízi csopper, fészek tanösvény a
tanulni vágyóknak... Mi ez, ha nem színtiszta élvezet minden apró és nagyobbacska,
esetleg már élete delén járó szigetlátogatónak? A kaland végakkordjaként a szigetet
komppal vagy csónakkal hagyhatjuk el, melynek fedélzetén a gyerekek lehet sokszor
megkérdezik majd: „Mikor jövünk vissza?”
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapest felől az M3-as autópályán
Füzesabonyig, majd a 33-as főúton
Debrecen irányába. Szolnok felől
a 4-es, majd a 34-es számú főúton
haladva.

¥ Hasznos információk:
 100 cm-es magasság alatt ingyenes.
 Egyes pályák használata korhoz, magassághoz

és/vagy testsúlyhoz kötött.
 Javasolt öltözet: zárt cipő és kényelmes ruházat.
 Rossz idő esetén nem vehető igénybe.
 Étkezési lehetőség helyben.
¥ Szálláslehetőségek a közelben:
Tisza Balneum Hotel*** (Feldobox
élménykártyával 10% kedvezmény).
¥ Nyitva tartás:
10:00-tól 18:00-ig.
Nyári szünetben minden nap, májusban és
szeptemberben csak hétvégén.
Időjárástól függő nyitva tartás. Kérjük,
érdeklődjön telefonon.
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Sátorral a Bükkben

Elérhetőség:
Öko-Park Panzió-Kemping***
és Kalandpark
Cím:

3323 Szarvaskő, Borsod u. 9.

Honlap: www.oko-park.hu
Telefon: 36/352-201
E-mail: info@oko-park.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére 1 éjszakás szállás a kempingben
saját sátorral, valamint 1 alkalommal 3 modul
használata a kalandparkban.
¥ Hasznos információk:

P

áratlan klímával, ezerszínű élővilággal, védett növényekkel, különleges
ásványokkal várja a természet szerelmeseit a Bükk és az ott található Öko-Park
Panzió és Kemping. Az Egertől mintegy tíz kilométerre fekvő szállás közvetlenül

a szarvaskői várrom lábánál fekszik, az Eger-patak mellett. Aki ide betér, garantáltan
maga mögött hagyja a város zaját, és valódi kikapcsolódásban lesz része. Az ÖkoPark Kempingben lévő, a természetes környezetet messzemenőkig figyelembe
vevő kalandpark gyermekek és felnőttek számára felejthetetlen izgalmakat kínál.
Azoknak, akik szeretnek kirándulni is, a Bükk barlangjai, hegyi ösvényei, erdei és
természeti kincsei életre szóló emlékkel ajándékozzák meg Önt.

12

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

Elhelyezkedés / megközelítés:
Egertől 10 km-re, a 25-ös főúton.
Szarvaskőre érve ki van táblázva.

¥ Programlehetőségek helyben:
 Kalandpark 3 különböző modullal:
élménypályák, sziklamászás, mászófal.
 Játszótér, homokozó, lengőteke, ping-pong,
társasjátékok.
 Kerékpárbérlés, túravezetés.

¥ Programlehetőségek a közelben:
 Bükki Nemzeti Park és Szalajka-völgy.
 Bánkút Sícentrum.
 Szarvaskői Várrom, Kilátótorony.
 Geológiai tanösvény.
 Erdei múzeum, kisvasút Szilvásváradon.
 Egri városnézés.
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Vezetéstechnika

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:

15 perces elméleti bevezetés után ABS
tesztpályán technikai vezetés. Alapfeladatok:
fékezés, vészfékezés, vízfal kerülés, hirtelen
felbukkanó akadály kerülése, ami kiegészül a
rántópados gyakorlattal. A kurzus ideje összesen
2 óra.
¥ Hasznos információk:

F

riss a jogosítványa? Szeretné elejét venni a veszélyes helyzeteknek, és fejleszteni a
vezetési technikáját? Ha érezte már úgy, hogy a szerencsén múlt, hogy megúszott
egy rázós szituációt, látogasson el a Vezetéstechnikai Centrumba Mogyoródon

a Hungaroring területén, és tapasztalja meg, hogy a biztonság nem szerencse,

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

 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.
 Kényelmes öltözetet ajánlunk.

hanem rutin és biztos tudás kérdése. Ezt most Ön is megtapasztalhatja mindössze
két óra alatt. Fékezés, vészfékezés, vízfal kerülés, hirtelen felbukkanó, váratlan
akadályok, tudatosság, helyzetfelismerés, gyors reakcióidő. Mindezt erre kialakított
pályákon, oktató navigálásával élheti át, úgy, hogy nincs kitéve a városi csúcsforgalom
kiszámíthatatlan helyzeteinek. A tréninget követően élvezni fogja a vezetést és az azzal
járó szabadság érzését!

¥ Étkezés a közelben:
A Hungaroringen található étterem a box utca
mellett.
¥ Nyitva tartás:
Előre meghatározott kurzusidőpontok. Kérjük
érdeklődjön telefonon.
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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:

2 főre 1 alkalom 1 órás magánóra.
vagy
1 főre 1 alkalom 1 napos (4 óra) csoportos óra.

Elhelyezkedés / megközelítés:
¥ Hasznos információk:
 Magyarul beszélő oktatók.
 Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
 18 év alatt szülői beleegyezés szükséges.
 Meleg, kényelmes sí öltözet: vízhatlan kesztyű,

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,

460 km-re Budapesttől. Az M1
autópályán Bécsig, majd az A2 és S6
autópálya végéig, ezután kisebb úton St
Georgen ob Murauig.

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.

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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¥ Nyitva tartás:
Órák minden nap decembertől áprilisig, 9:45-11:45
és 13:15-15:15 időpontokban.
¥ Szálláslehetőség a környéken:
 Steinerhof appartments (www.steiner-hof.at)
 Ferienpark (www.ferien-park.at)
 Ferienhotel (www.ferien-hotel.at)
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Szárnyalás Sopron környékén

Elérhetőség:
One-Two Fly
Cím:		
		

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 12 perc repülés MTO Sport típusú
autogyroval.
¥ Hasznos információk:
 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

S

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

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

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

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 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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Kite és siklóernyő oktatás

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 1 napos (6 órás) siklóernyős bevezető
oktatás, talaj menti gyakorlással (repülést nem
tartalmaz). A program felbontható 2 fő részére.
vagy
1 fő részére fél napos (4 órás) Kite oktatás,
bevezetés a kiteozásba szárazföldön, a kite
irányításásának gyakorlásával.

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Siklóernyő és a szárazföldi Kite
Budapest környékén 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.
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, ezért a kite maximum
3 nappal, a siklóernyő maximum 1 héttel előre
foglalható.
 A kiteozás füvön, havon, jégen igénybe vehető.
 Helyszín és az időpont egyeztetése szükséges.
 A siklóernyőzést csak 16 év felett lehet
gyakorolni.
 Teljes testet védő ruházat (hosszú ujjú felső,
nadrág) és magas szárú cipő kötelező a
siklóernyőzéshez.
 A programok minimum 2 főtől indulnak.

¥ Nyitva tartás:
Siklóernyő oktatás: hétvégén, március 15. és
november 15. között.
Szárazföldi Kite: egész évben.
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Fal- vagy sziklamászás

Elérhetőség:
Gravity Boulder terem
Cím:
		
		

1024 Budapest,
Lövőház utca 2-4.
Mammut I. 4. emelet

Honlap: www.gravitybudapest.com
Telefon: 70/222-3065
E-mail: hello@gravitybudapest.com

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 főnek 6 alkalom korlátlan idejű mászás,
mászócipővel, magnéziával.
vagy
2 főnek 3-3 alkalom korlátlan idejű mászás,
mászócipővel, magnéziával.
vagy

M

2 főre sziklamászás felszereléssel és
oktatóval egy kiépített sziklamászófalnál, 5 óra
mászóidővel.

Elhelyezkedés / megközelítés:
A 4-6-os villamos Széna téri
megállójánál, a Mammut I.
Bevásárlóközpont 4. emeletén.

agasra törő tervei vannak, vagy csak megmozgatná izmait? Egy mászó bérlet
vagy néhány boulder edzés biztosan megmozdítja, bárhol álljon is! Akik aktívan
művelik, tudják, akik nem, azok gyerekkorukból emlékeznek, milyen kivételes

élmény a mászás. Izommunka, logika és összpontosítás. Lépések és fogások, egyik a
másik után. Könnyű szakaszok és negatív falak – számos megoldandó kihívás. Most
mindezt átélheti a Gravity Boulder teremben, ami legmodernebb, legszínvonalasabb
indoor-mászást kínálja jelenleg az országban. A közel 550 négyzetméter falfelületen,
4500 változatos fogás és lépés nyújt segítséget a számtalan boulder-kunszt

¥ Hasznos információk:
 5 éves kortól lehet ezt a programot igénybe
venni.
 Sportos öltözet és sportcipő ajánlott.
 A sziklamászás tél kivételével minden
évszakban lehetséges, időjárásfüggő program.
 A sziklamászás helyszínei választhatóak,
egyeztetés szerint.

megoldásához. A minőségi élményt a profi légcserélő rendszer, az egyik tömb tetejére
épült bár, a panoráma terasz, a kulturált öltöző és szauna biztosítja. Ha még sohasem
próbálta, vagy tudását csiszolná, ne habozzon jelentkezni! Szakképzett oktatók segítik
az úton, hogy Ön fokról fokra megszabaduljon a föld vonzásától.
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¥ Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 10:00-23:00
Szombat-Vasárnap: 12:00-20:00
A sziklamászás időjárásfüggő, a tél kivételével
egész évben igénybe vehető a partnerrel
egyeztetett időpontban.

23

Paintball szabadban vagy barlangban

Elérhetőség:
Paintball Játékok Kft.
Mobil:
Email:

20/946-2767
paintball@paintball.hu

Szabadtéri paintball:
Cím:		 Tököli repülőtér
Honlap: www.paintball.hu
Caveball: Budapest, XXII. ker. Török u.4

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 fő részére korlátlan idejű paintball játék, 500
golyóval.
vagy
2 fő részére 4 óra játékidejű paintball, 200
golyóval/fő.
vagy

H

a kalandvágya versenyszellemmel párosul, nagyon fogja élvezni azokat az órákat,
amikor végre megtapasztalhatja, miért a világ egyik legnépszerűbb extrém

Elhelyezkedés / megközelítés:
Szabadtéri paintball: Az M0-ás
autóútról a Halászteleki lejáratnál. II.
kapu a Tököl-i reptérnél.
Caveball: a Nagytétényi útról nyílik
a Dózsa György út, ahonnan a Török
utcát meg lehet közelíteni.

3 fő részére 2 óra játékidejű paintball, 100
golyóval/fő.
A felszerelés (marker, ruha, maszk) mind a 3
választáshoz biztosított.

sportja a Paintball. Játék közben a külvilág garantáltan megszűnik. Csak az

számít, hogy megszerezze az ellenfél zászlaját, elfoglalja a területét vagy épségben
kijuttasson valakit az ellenséges zónából. A közelharc izgalmait a hihetetlen fantáziával
megkomponált terepek fokozzák. Minden alkalommal egy új valóságban találja magát:
elhagyott katonai laktanya, többszintes - lépcsőkkel, árkádokkal teli - épületkomplexum
adrenalin növelő meglepetésekkel, vadregényes erdő, vagy a Caveball esetében a
legmodernebb technikával, füstgéppel és stroboszkóppal felszerelt barlangrendszer,
ahol akár saját zenére vívhatja háborúját. A védőruhát és a fegyvereket festékgolyókkal
a Paintball.hu csapata biztosítja, Önnek mindössze egy kis adrenalint és harci kedvet
kell beleadni, hogy az élmény teljesen magával ragadja.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
 Csak bizonyos csoportlétszám mellett induló

program. A szervezők egyéni vendégeiket
csoporthoz csatolhatják.
 14 éves kortól, 16 éves korig szülői engedéllyel.
 Szabadidő öltözet ajánlott.
¥ Nyitva tartás:
Egyeztetés alapján, az év bármely időszakában.
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Rafting és canyoning 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 1 vadvízi program a szlovéniai
Bovecben, mely lehet rafting vagy canyoning.
A program időtartama kb. 4-5 óra, ami
tartalmazza a teljes felszerelést, túravezetést,
transzfert a bázistól a folyópartig és vissza.
¥ Hasznos információk:

R

afting és canyoning. Aki már próbálta, vagy akinek szenvedélyévé vált, az jól tudja,
milyen 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 vadvízi 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 csúszdákkal, illetve
2-12 méter mélyen hívogató ugró medencékkel, annak a program a Susec kanyonban

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

 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.
¥ Nyitva tartás:
Áprilistól októberig, előzetes bejelentkezés
alapján.

folytatódik. Van egy fogadásunk: aki ezt választja, biztosan visszatér.
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Old course golf élmény

Elérhetőség:
Magyar Golf Club Kisoroszi
Cím:
		

2024 Kisoroszi,
Golfpálya (Szentendrei-sziget)

Honlap: www.magyargolfclub.hu
Telefon: 70/503-0202, 26/592-020
E-mail: recepcio@magyargolfclub.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 fő részére Green Fee 9/18 lyukra (bármikor)
+ ajándék 1 kosár labdával.
vagy
2 főre 1 alkalom 50 perces óra vezető pro
oktatóval, majd lehetőség a gyakorló pálya
használatára 4 kosár labdával.
vagy

N

em véletlen, hogy napjainkban a golf népszerűsége Magyarországon is egyre
nagyobb. A golf ügyességet és kitartást igénylő játék. Séta, kirándulás,
természetjárás és a sport izgalma. Ha eddig csak a megvalósítandók listáján

szerepelt, most próbálja ki! Nem kizárt, hogy egy életre rabul ejti ez az összetett
szabadidős tevékenység. A Szentendrei-sziget északi csücskén, Kisoroszinál
elterülő, 66 hektáros, lankás és dűnés, 18 lyukú par 72-es golfpálya várja Önt és
családját. Magyarország legnagyobb múltra visszatekintő, Budapesttől mindössze
30 perc autóútra fekvő golfpályája mindenki számára tartogat élményt, aki szereti
a sportot, a természetet és a jó társaságot, valamint szívesen gyönyörködik a
Dunakanyar festői tájaiban.

1 főre 2 alkalom 50 perces óra vezető pro
oktatóval, majd lehetőség a gyakorló pálya
használatára 2 kosár labdával.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapest felől a 11-es főúton Tahitótfalunál forduljunk jobbra, majd
balra a Táncsis Mihály úton végig.
Volánbusszal az Árpád hídtól a 898-as
járattal.

Teljes felszerelés biztosított. A golfpálya éttermében
30% kedvezménnyel fogyaszthat.
¥ Hasznos információk:
 Green Fee használathoz pályaalkalmassági
vizsga szükséges.
 Kezdőknek és haladóknak egyaránt.
 Magyarul és angolul beszélő oktatók.
 A golf szabályainak megfelelő viselet ajánlott
(pólóing, hosszú szövetnadrág – nem farmer).
 Helyszínen igénybe vehető étterem, büfé, klubhelység, öltöző, terasz, nagy szintkülönbségű PitchingPutting Green és Driving Range célgreenekkel.

¥ Nyitva tartás:
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Egész évben.
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Sárkányrepülés a Dunakanyarban

Elérhetőség:
Nimbus Repülő Klub
Cím:		
		

2092 Budakeszi,
Farkashegyi Repülőtér

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

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 fő részére 15 perces elméleti oktatás majd 20
perces sétarepülés motoros sárkányrepülővel.
¥ Hasznos információk:
 Rossz időjárás esetén nem lehet repülni.
 14 éves kortól lehet igénybe venni.
 A programon maximum 90 kg testtömegű

M

i lehet felemelőbb kaland, mint szó szerint felemelkedni… a levegőbe, és
onnan szemlélni a tájat, ahová csak a madarak repülnek fel? Ha beszáll egy
motoros sárkányrepülőbe, átélheti azt, amit csak a levegő királyai ismernek.

A budakeszi reptéren a végtelen szabadság élménye várja. Szálljon be Magyarország
egyik legjobb sárkánypilótája mellé, és nézze meg a Budai-hegységet és a
Dunakanyar lenyűgöző képeit abból a távlatból, amelyet ezelőtt nem ismert! Közeli,
élő térképként pillanthatja meg a vidéket, a gyalogos kiránduló szeme elől rejtett

személyek vehetnek részt.
 Évszaknak megfelelő sportos öltözet ajánlott,
mintha motorkerékpározáshoz készülne.
 Fényképezőgépét, kameráját otthon ne
hagyja!

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

¥ Nyitva tartás:
Előzetes egyeztetést követően egész évben,
napkeltétől-napnyugtáig.
Az év minden, meteorológiai szempontból
repülhető napján.

területeket fedezhet fel, és egyszerre élvezheti a levegő és a víz áradó nyugalmát.
A motoros sárkányrepülés semmihez sem hasonlítható érzésével Ön is a repülés
szerelmesévé válik, és az ég közelsége egy életre rabul ejti. Ha repülni vágyik, és
szeretne szárnyakat növeszteni, a legmodernebb sárkányrepülő és a Budai-hegység
felejthetetlen látványa Önre vár!
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Puchner Élménybirtok

Elérhetőség:
Puchner Élménybirtok
Cím:		 7346 Bikal, Rákóczi u. 22.
Honlap: www.elmenybirtok.hu
Foglalás :
Telefon: 72/459-546, 72/459-547
E-mail: info@elmenybirtok.hu,
		vendeg@elmenybirtok.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 napos belépő az Élménybirtokra az egész
családnak (két felnőtt és négy 18 éven aluli
gyerek).
¥ Hasznos információk:
 Kényelmes szabadidős öltözet ajánlott.
 Fényképezőgépét otthon ne hagyja!
 Az Élménybirtok területén a háziállatok

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

számára kötelező a póráz és a szájkosár.

H

a eddig csak képzeletben járt a középkor színes forgatagában és a lovagi küzdőtéren,
most garantáltan valóra válnak álmai! Jöjjön el a bikali Élménybirtokra, hazánk
első történelmi tematikus élményparkjába, amely egyedülálló módon, lebilincselő

időutazáson keresztül eleveníti fel a középkori életet. Itt pontosan úgy érezheti magát,

¥ Szálláslehetőség:
A szomszédos Puchner Kastélyszállóban ****
(5% kedvezmény a Feldobox Élménykártyával).

mintha egy képeskönyvbe csöppent volna! Lenyűgözően élethű a Középkori Falu, az
Óváros, a Főtér, a Reneszánsz Palota, a Madaras Színpad és a Lovagi Küzdőtér, ahol
lovagi tornákat, csatajeleneteket és ügyességi lovasbemutatókat láthat, íjászok és
madarászok produkciójában gyönyörködhet. A kanyargós utcácskákon beleshet a

¥ Nyitva tartás:
Csak bizonyos napokon szezontól függően.
Előzetes bejelentkezés szükséges.

mesteremberekhez: a gyertyaöntőhöz, a pékhez, a mézeskalácsoshoz, a fafaragóhoz,
a kovácshoz... A középkori forgatag magával sodorja, miközben mesejátékot nézhet,
vajat köpülhet, csacsifogatra ülhet, kipróbálhatja a lándzsa -és csillagdobást, és még
számtalan korabeli tevékenységet. A bikali Élménybirtok a reneszánsz kultúra teljes és
pompázatos világával várja Önt és családját!
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Motorcsónak, vizibob és banán

Elérhetőség:
Riviéra Vízisport
Cím:		

Abádszalók, Szabadstrand

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

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 alkalom 15 perces, 1-5 főre szóló motorcsónak
út a Tisza-tavon.
vagy
1 alkalom 10 perces ’banán’ – vontatás, 1-5 főre
a Tisza-tavon.
vagy

M

ég hogy a vízen csak hajózni lehet? Az ember újító fantáziájának köszönhetően
most már nem csak a víz alatt láthatunk különös teremtményeket, hanem
a víz fölött is. Ráadásul most barátaival Ön is azok közé tartozhat, akik nem

félnek csurom vizesen partot érni egy vízi bob vagy egy banán kaland után. Vagy mégis?
Száguldani szeretne a vízen, de a méltóságát is szeretné megőrizni? Akkor válassza
a motorcsónakot! Nem lesz könnyű dönteni. A banán igazi fergeteges szórakozást és
száguldást ígér, de a kényesebb ruháit jobb, ha otthon hagyja. A vízi bob hatalmasakat
pattan a hullámokon, miközben töretlen tempóban szántja a vizet, így ne csodálkozzon,
ha a nevetés időnként kurjongatásba csap át! Ha Ön mégis a nem kevésbé élménydús,
ám klasszikusabb kalandot próbálná ki, vágjon neki a Tisza-tónak motorcsónakon,

Elhelyezkedés / megközelítés:
M3 vagy E71, majd 33-as főút.
Budapesttől 160 km.
A Riviéra Vízisport az abádszalóki
strandon található, a csúszdáktól
jobbra.

1 alkalom 10 perces vizibob – vontatás, 1-4 főre
a Tisza-tavon.
¥ Hasznos információk:
 Új és erős motoros hajók: Celebrity 5700cm3,
270LE- 300LE.
 Fürdőruha, strandfelszerelés ajánlott.
 Úszótudás feltétel.

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

gyönyörködjön a páratlan környezet szépségében, és adja át magát a vadregényes táj
varázsának!
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Gyrocopter pilóta élmény

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 15 perces repülés M24 Orion
Gyrocopterrel, mely során kipróbálható a
gyrocopter vezetése.
¥ Hasznos információk:

A

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

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.

gyrocopter korunk egyik legszellemesebb repülő eszköze, mely ötvözi a
helikopter, és a repülőgép

tulajdonságait. Biztonságos, és egyszerűen

irányítható. Ebben az olasz gyártmányú modellben egymás mellett foglal helyet

a két személy. A zárt utastérnek köszönhetően a repülni vágyók nincsenek kitéve

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, előzetes bejelentkezés alapján.

az időjárás szeszélyeinek. A megbízható szerkezetnek köszönhetően a vendégek
már rövid betanulás után akár 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 emelkedhet, és madártávlatból
gyönyörködhet a panoráma szépségeiben. Ha valaki egyszer megpillantotta a földet
a magasból, már másként tekint az emberekre, a világra és önmagára.

36

37

Lovaglás az Alföld szívében

Elérhetőség:
Geréby Kúria ***
Cím:		
		

6050 Lajosmizse,
Alsólajos 224.

Honlap:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

www.gereby.hu
76/356-555, 76/356-974
30/955-9056
gereby@gereby.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

3 óra tereplovaglás vezetővel 1 főre – haladóknak.
vagy
1,5 óra tereplovaglás vezetővel 2 főre – haladóknak.
vagy
1,5 óra lovaglás oktatóval 2 főre – kezdőknek.

A

kalandot sokak számára a lovaglás jelenti, és ez nem véletlen, hiszen amint
felpattan a nyeregbe, azonnal magával ragadja a korlátlan szabadság érzése,
amelyet csak lóháton élhet át. A Geréby Kúria Hotelt *** valódi lovas terep és

festői táj veszi körül, ahol testestül-lelkestül átadhatja magát a végtelen horizontnak.
Ha Ön már gyakorlott, a tereplovagláson bátran nekieresztheti paripáját, és ügethet,
vágtázhat kedvére, ameddig a szem ellát. Ha kezdő, és száron sajátítja el a lovaglás
alapjait, akkor a tréner és a kiváló hátaslovak egy életre megszerettetik Önnel ezt
a kivételes sportot, amely minden lépésében az összhangról, a dinamikáról és a
szabadságról szól. A lovaglás végeztével, levezetésül sétáljon egyet a hotel parkjában,
és szívja magába azt a meghitt, békebeli hangulatot, amelyre mindig jókedvvel
emlékszik vissza. Új élmény vár Önre, induljon hát, éljen át egy újabb kalandot, és
élvezze a napot, amelyet teljes szívvel élt meg!
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapesttől kb. 70 km-re, a Cegléd
irányába vezető leágazástól van
kitáblázva a Geréby kúria kb. 4 km-re.
Kecskeméttől pedig 18 km-re.

¥ Hasznos információk:
 Érdemes minél előbb bejelentkezni.
 Sportos, az időjárásnak megfelelő öltözet

ajánlott (Hosszú nadrág, csizma).
¥ Szálláslehetőség:

Geréby Kúria Hotel*** (Feldobox élménykártyával
10% kedvezmény).
¥ Nyitva tartás:
Minden nap 8:00-12:00-ig és 14:00-18:00-ig lehet
lovagolni, egész évben.
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Bevezetés a búvárkodásba

Elérhetőség:
Galathea Búvárközpont
Iroda:
		

1065 Budapest,
Weiner Leó u. 3.

Honlap:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

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

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

„Kezdeti lépések a búvárkodásban”: Két elméleti
óra és egy alkalom (minimum 2 órás) uszodai
foglalkozás tanfolyami keretek között.
vagy
2 alkalom próbamerülés búvároktatóval
uszodában (felbontható több személyre,
1 alkalom 20 perces), utána lehetőség
búváredzésre.

Ü

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

Elhelyezkedés / megközelítés:
A gyakorlati képzés uszodában
történik. A pontos helyszínről
érdeklődjön partnerünknél.

A teljes felszerelés biztosított (búvárruha,
búvármellény, palack, reduktor, maszk, uszony,
légzőcső és ólomöv).

és elképzelhetetlen teremtményeivel, álomszerű élménnyel ajándékozza meg a

búvárkodót. Lemerülni ugyan mindenki tud, de biztonságosan felszínre jönni csak az, aki
elvégzett egy búvártanfolyamot. Önt is könnyedén rabul ejtheti a búvárkodás szépsége,
ha elsajátít egy-két kedvcsináló fogást. A gyakorlati alapokat most a medencében
tanulhatja meg, a parton pedig áttanulmányozhatja a felszereléseket, elsajátíthatja a
kézjelzéseket és még egy sereg olyan ismeret birtokába kerülhet, amelyek bizonyosan
fellobbantják Önben a búvárkalandok iránti vágyat. Tapasztalja meg, mire képes a
víz felszíne alatt, gondoljon a hatalmas, színpompás korallcsoportokra, a különleges
tengeralatti élőlényekre, és arra a csodálatos vízi tartományra, ahol gravitáció nélkül,

¥ Hasznos információk:
 Időpont egyeztetés szükséges.
 A programon csak 8 év felettiek vehetnek részt.

¥ Nyitva tartás:
Egész évben igénybe lehet venni a programot a
partnerrel egyeztetett időpontban.

szabadon lebeghet!
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Hótalpas és bakancsos 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:

1 fő részére egynapos bakancsos vagy hótalpas
túra.
¥ 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

A

világ gyönyörű, de az élet rövid, és sokszor azon kapjuk magunkat, hogy
még a környezetünkben található csodáknak sem szentelünk elég időt.

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.

Pedig ahhoz, hogy rácsodálkozzunk a természet lenyűgöző rendjére és

legyőzhetetlen erejére, nem kell messzire mennünk. Ha bekopogtat az Alfatourshoz, lélegzetelállító, izgalmas, egynapos kalandok rendkívül széles kínálata fogadja.
Járt már Ausztria legszebb vizes szurdokában, túrázott már a Jankovac patak

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

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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Szörf és vitorlázás a Balatonon

Elérhetőség:
Wasserstart Sportkör
Cím:		
		

8623 Balatonföldvár,
Rákóczi út, Nyugati strand

Honlap: www.wasserstart.hu
Telefon: 70/600-8651
E-mail: info@70/600-8651

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

M

i lehet nagyobb kaland, mint befogni a szelet a vitorlába, és végigsiklani a
végtelen vízen? Most végre Ön is megszelídítheti a természeti elemeket,
uralhatja a vizet, és magával viheti a szörfözés vagy a vitorlázás semmihez sem

fogható élményét! A Wasserstart Sportkör profi felszerelésével igazi paradicsom a vízi
sportok elkötelezettjei számára. A kezdő szörfösöket és a vitorlásokkal csak barátkozó
látogatókat Magyarország legtapasztaltabb vízisport oktatói várják, és meglátja, a
kaland íze azonnal magával ragadja, amint szövetségre lép az elemekkel. A csapat
több éves oktatói tapasztalatával mindent megtesznek azért, hogy egy életre a víz és
a szél szerelmesévé váljon. Ha úgy gondolja, önállóan is nekivághat egy háromfős kis
vitorlás hajón a víznek, és élvezheti a szabadságot, amelyet csak a hullámok hátán
élhet át. Várja Önt a Balaton!
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2 óra szörf oktatás 1 főnek + 1 óra szörf bérlés.
vagy
2 óra SUP oktatás (megosztható 2 alkalomra vagy
2 főre).
vagy
2 óra vitorlás bevezető tanfolyam 1 főnek.
vagy
1 napos (8 óra) vitorlás (Jolle) bérlés vitorlás
tudással rendelkezőknek (max. 3fő/hajó).
vagy
2 fő részére fél napos (4 óra) SUP bérlés.
vagy
2 fő részére 1 alkalom vezetett SUP Naplemente túra.

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Wasserstart Sportkör a Balaton
déli partján, Balatonföldvár nyugati
strandján található. A strand parkolója
díjköteles.

¥ Hasznos információk:
 Ajánlott 4-5 nappal előre bejelentkezni.
 Úszótudás szükséges.
 Szörfözni 7 éves kortól lehet.
 A bérlések idejére mentőmellényt biztosítanak.

¥ Nyitva tartás:
Májustól június 15-ig és szeptemberben
hétvégén, június 15-től augusztus végéig minden
nap 10:00-18:00-ig.
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Gokart Stadion Kecskemét

Elérhetőség:
Gokart Stadion
Cím:		
		

6000 Kecskemét,
Szent László krt. 64.

Honlap: www.birizdokart.hu
Telefon: 30/866-0602
E-mail: info@birizdokart.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 fő részére 4 menet gokart + 1 pizza szabadon
választható az étterem étlapjáról.
vagy
2 fő részére 2-2 menet gokart.
Az ajánlat tartalmazza a regisztrációt, a maszkot
és a bukósisakot.

U

gye mindig is érezte, hogy egy nagy versenyző lakik Önben? Talán a barátai is
így gondolják magukról? Most végre itt a nagy lehetőség, hogy összemérjék
képességeiket, próbára tegyék technikájukat, bátorságukat, kalandvágyukat és

legfőképpen gyorsaságukat. A kecskeméti Gokart Stadion Magyarország legnagyobb
és legmodernebb gokart pályája, ahol fergeteges szórakozás vár Önre és akár még
az egyik barátjára is. Négy menet áll a rendelkezésére, hogy bebizonyítsa, született
gokart bajnok. Ha rajthoz áll a versenyen, Ön is átélheti és megértheti, miért lehetetlen
kiszállni a száguldás lenyűgöző világából. Ez a maximális sebesség, az izgalmas
kanyarok horizontja a verseny hevében, ahol a feszültség az utolsó, mindent eldöntő

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.

¥ Hasznos információk:
 1 menet 8 perces.
 Birel gyártmányú, 9,5 Le-s Honda motorokkal

felszerelt gokartok.
 Díjtalan parkoló használat.
 Ingyenes Wifi.
 Szálláslehetőség helyben, a Gokart Hotel****-ben.
 Ajánlott program a közelben: Kecskeméti Fürdő.
¥ Nyitva tartás:
Tavasztól őszig minden nap 09:00-19:00.

pillanatig fokozódik.
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Offroad túrák 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 szerelmeseinek szüksége van. A prémium kategóriás

SUZUKI quad flotta 22 megbízható járgányból áll: LTF-250, LTA-400, LTZ-400, LTA700. 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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1-2 főre 1 órás quadozás 1db 2 személyes
quaddal.
vagy
2 főre 30 perc quadozás 2 külön quaddal.
vagy
1 főre 1 óra gyermek quad program.
vagy
20 perc oldalkocsis boxermotoros katonai
motorkerékpár vezetés.
vagy
15 perc Gaz 66 katonai csapatszállító vezetése.
vagy
1-4 főre 30 perces családi szafari Suzuki Samurai
cabrio terepjáróval.

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.
 Védőfelszerelést biztosítva.
¥ Nyitva tartás:
Egész évben időpont egyeztetés alapján.
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007-es ügynök, sportlövészet

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:

Általános ismertető a fegyverekről,
használatukról, majd a fegyverek kipróbálása
60 lövéses csomagban. A 60 lövés emelkedő
energiájú lőszerek, valamint különböző, kis-, és
nagy kaliberű fegyverek használatával (Margolin,
Glock17, Taurus, Thompson, Remington 870
Tactical, AK 47) történik.

M

60 lövés: 20db x 0.22; 10db x 9x19; 6db x 38; 10db
x 0.45 5db x 12/70; 10db x 7,62x39. 6 fegyver –
lőlap.

oziból kijövet gondolkodott már azon, hogy mit tenne a legendás
titkos ügynökök, vadnyugati és akcióhősök helyében? Irigyelte már
magabiztosságukat, látványos technikájukat és kérlelhetetlenül pontos

lövéseiket? Most megismerkedhet a fegyverforgatás szépségeivel, végre kezében
tarthatja ezeket a tökéletes szerkezeteket, és farkasszemet nézhet a célkereszttel.
A sportlövészet kaland a javából. Összpontosítás a fejben, erő a kézben, és a végén
hatalmas sikerélmény, hiszen tapasztalni fogja, hogy az első pontos találat után
soha nem érzett büszkeség tölti el. A nagy múltú Budafoki Mesterlövész SE földalatti
lőterén olyan fegyvertípusokat próbálhat ki, amelyekről talán hallott már a filmekben.
Most megismerheti nevük igazi jelentését. A biztonságról a lövészvezető kezeskedik,

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.

¥ Hasznos információk:
 Csak 18 év felett lehet ezt a programot igénybe
venni.
 Személyazonosságot igazoló okmány
szükséges.

¥ Nyitva tartás:
Kedd-Szombat: 16:00 – 20:00

miközben Ön kedvére válogathat a különböző fegyverekből és töltényekből. Célozza
meg bátran ezt az izgalmakkal teli, különleges programot, igazi telitalálat lesz!
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Játszóparty az Eleven- és Laserparkban

Elérhetőség:
Elevenpark Új Buda Center
Cím:		 1117 Budapest,
		 Hengermalom utca 19-21.,
		 Új Buda Center II. emelet
Honlap: www.elevenpark.hu
Telefon: 1/444-5040
E-mail: info@elevenpark.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

Laserpark Budapest
Cím:		 1117 Budapest,
		 Hengermalom utca 19-21.,
		 Új Buda Center pinceszint
Honlap: www.laserpark.hu
Telefon: 1/444-5040
E-mail: mail@laserpark.hu

4 főre szóló Játszóparty az újbudai Eleven- és
Laserparkban, korlátlan Laserpark használattal,
valamint 4 pizza szelet és 4 üdítő a büfében.
vagy
4 főre szóló Játszóparty az újbudai Eleven- és
Laserparkban korlátlan Laserpark használattal,
mellé 12 db zseton és 4 üdítő a büfében.
vagy

N

ekünk, felnőtteknek időről időre szükségünk van arra, hogy visszaváltozzunk
gyerekké, hogy visszatérve a valódi életbe őszintén, lelkesen, ösztönből oldjuk
meg a feladatainkat, s hogy a dolgokat a maguk tiszta valóságában láthassuk. A

gyerekkorba való kirándulás egyértelmű eszköze a játék. Minél izgalmasabb, minél több
benne a nevetés és az izgalom, annál nagyszerűbb. Katalógusunk most igazi kalandot
kínál azok számára, akik a modern kor gyermekeinek világába vágynak. Két helyszín,
két világ: fent az Elevenpark valódi, gyermekien felhőtlen és határtalan szórakozással,
játékokkal, kiváló DJ zenével, lent a Laserpark tematikus élményekkel teli pályáin
rengeteg meglepetéssel várja. A Laserparkban a hatalmas térben úgy érzi majd,
hogy a jövőbe csöppent. A Lasertag stratégiai játék hazánkban is egyre népszerűbb,
garantált a folyamatos izgalom, no és a szórakozás. Ha társasága gyermekien szertelen
kikapcsolódásra vágyik, irány az Elevenpark gigantikus játszótere!
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6 főre szóló Játszóparty az újbudai Eleven- és
Laserparkban korlátlan Laserpark használattal.

Elhelyezkedés / megközelítés:
133E, 103 és 33-as buszokkal a
Hengermalom úti megállóig. Innen
gyalog 3 perc sétára található.

¥ Hasznos információk:
 A Játszóparty kizárólag 18 éven felülieknek.
 Előzetes bejelentkezés szükséges.
 A zseton csak az elektromos játékokhoz

szükséges.
 Értékmegőrző szekrény.
 Az Elevenparkban a játékokat csak mezítláb,
vagy zokniban szabad használni.
¥ Nyitva tartás:
Egész évben, jelentkezések alapján, 20:00-23:30ig. A Laserparkban előzetes foglalás alapján
az utolsó játékkezdés 21:00. Kérjük, telefonon
tájékozódjon.
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Repülőgép vezetés

Elérhetőség:
Fly Team
Helyszín: 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 főre repülőgép vezetés, egy Falke SF 25 típusú
géppel. A program összesen kb 45 perces: egy
15-25 perces ismertetőből és 20 perc repülési
időből áll, melynek során ki lehet próbálni a
repülőgép vezetését.
¥ Hasznos információk:

I

tt az idő, hogy elrugaszkodjon a földtől, és átélje élete egyik legfantasztikusabb
élményét! Ez nem egy szokványos sétarepülés lesz, hanem eljött az, amiről
gyermekkorában csak álmodott: most kipróbálhatja magát pilótaként! Érkezés után

rövid, gyakorlatias oktatásban részesíti az oktató-pilóta, természetesen még a földön.
Ezek után hamarosan beindul a motor, felpörög a légcsavar, és a gép már gurul is a pályán.
Teljes gáz, és már emelkedik is. A pilóta először bemutatja a repülési manővereket, amit
Ön is egyszerűen elsajátíthat, és segítségével átélheti a repülőgép vezetés felejthetetlen
élményét. Biztos lehet benne, hogy hamar belejön, és kisvártatva azon kapja magát, hogy
minden porcikájában érzi a repülőgép vezetés mámorító szabadságát. Felülről csodálja

Elhelyezkedés / megközelítés:
Szegedi Repülőtér: Az 55-ös úton
(Bajai út) haladva, Szeged határától
kb. 500 méterre tábla jelzi.

 Időpont egyeztetés szükséges.
 A program időjárás függő.
 12 éves kortól lehet igénybe venni. Maximum

110 kg testtömegű személy vehet rajta részt.
 Kényelmes szabadidő öltözet, zárt cipő ajánlott.
 Fényképezőgépét, kameráját otthon ne hagyja!
¥ Nyitva tartás:
Előzetes egyeztetés alapján egész évben,
napkeltétől-napnyugtáig.
Az év minden, meteorológiai szempontból
repülhető napján.

a világ hihetetlen látványát. Még ha tart is a repüléstől, bátran jelentkezzen, mert profi
pilóta vigyáz Önre, aki garantálja, hogy amikor a kezében lesz az irányítás, teljesen
felszabadultan adja át magát ennek a semmihez sem fogható élménynek. A leszállás
után, immár a levegő uraként, átveheti jól megérdemelt oklevelét a Fly Team oktatójától.
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Barangolás a Velencei-tavon

Elérhetőség:
Crosswater
Cím:		

Gárdony, Holdfény sétány

Honlap: www.crosswater.hu
Telefon: 70/317-7044
E-mail: crosswater@crosswater.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

H

a eljön a nyár, irány a vízpart! Hazánk egyik legbarátságosabb üdülőhelye a
Velencei-tó minden olyan adottsággal rendelkezik, ami vonzóvá teheti a pihenni
és a kalandra vágyók számára egyaránt. Szép fekvésű, nádasokkal körülölelt

partja rengeteg felfedeznivalóval várja az idelátogatót. A Crosswater kölcsönző az
aktív pihenés sokféle lehetőségét kínálja az egész családnak. A különböző vízi sportok
tökéletes kikapcsolódást nyújtanak, kajak, kenu, vízi bicikli várja a strandolókat.
Aki valamilyen újdonságra vágyik, az kipróbálhatja a SUP–ot, ami világszerte egyre
nagyobb népszerűségnek örvend. Ez egy különleges sporteszköz, mely a kenu és
a szörf „keresztezéséből” jött létre, használata roppant szórakoztató. A főváros
közelsége és a vidéki nyugalom nagyszerűen megférnek itt egymással, érdemes akár
egy napra is leruccanni a Velencei-tó partjára.
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1 fő részére 4 óra Windsurf bérlés.
vagy
2 fő részére 2 óra Windsurf bérlés.
vagy
4 fő részére 1 óra Windsurf bérlés.
vagy
4 óra vízibicikli kölcsönzés.
vagy
6 óra Crosswater SUP bérlés mentőmellénnyel,
megosztható több főre vagy több alkalomra.
vagy
10 óra 1 személyes Bilbao/ Scapa/ Swing kajak
bérlés mentőmellénnyel, megosztható több főre
vagy több alkalomra.
vagy
1 óra vízibicikli + 3 óra Crosswater SUP + 3 óra
Bilbao/ Scapa/ Swing kajak bérlés.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Gárdonyban a Holdfény sétány felől
a strandon a Petrocelli étterem és
kávézó mellett. Parkolás a Nautis
hotel közelében.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
 Részvételi feltétel: úszni tudás, jókedv, kalandvágy.
 Ajánlott fürdőruhát, sapkát, naptejet, késő
délután szúnyogriasztót csomagolni.
¥ Szálláslehetőségek a környéken:
 Vital Hotel Nautis****.
 Velence Resort & Spa****+.
¥ Egyéb programlehetőségek a közelben:
 Agárdi popstrand.
 Kerékpározás a velencei tó körül.
¥ Nyitva tartás:
Áprilistól októberig jó idő esetén napkeltétől
napnyugtáig.
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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:

2 fő részére Airsoft játék. A program tartalmazza
a maszk, a kesztyű, a fegyver bérlését a
résztvevőknek, valamint 2000 db BB lövedéket.
A program időtartama 5 óra.
¥ Hasznos információk:

A

ki odaképzelte már magát valaha a harcmező kellős közepére, és elgondolkodott
azon, hogy vajon miként küzdene végig egy ütközetet, az most végre a valóságban
is kipróbálhatja milyen egy hamisítatlan katonai akció. Válassza a Főnix Airsoft

programját, és éljen át egykor volt csatákat! Érezze, ahogyan tetőtől talpig átjárja
az adrenalin, miközben katonai küldetéseket, pilótamentést, vagy éppen aknazár

 Időpont egyeztetés szükséges.
 16 éves kortól lehet igénybe venni.
 A pálya fedett.
 A szervezők egyéni vendégeiket csoporthoz

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.

csatolhatják.
 Szabadidős öltözet ajánlott.
¥ Nyitva tartás:

Egyeztetés alapján, az év bármely időszakában.

felszedést hajt végre, kezében egy hamisítatlan 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 nagyon is valóságos, stratégiai érzéket és ügyességet,
valamint a fegyverek szeretetét igénylő felnőtt játékot.
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Tandem 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 főre 10-12 perces tandem siklóernyős repülés
Budapesten és környékén „start” indulással,
vagy csörlésből Kalocsán vagy Dinnyésen
(Velencei-tó).
¥ Hasznos információk:
 Időjárásfüggő program.
 7 éves kortól, és 35-100 kg súly között lehet

S

zeretne elrugaszkodni a földtől és a hétköznapoktól? Válassza a repülés
legszabadabb ágát, a siklóernyőzést, ahol nem az a lényeg, hogy egy repülőből
kiugorva zuhanunk a föld felé. Itt a hosszan tartó repülés teljes szabadságát

tapasztalhatjuk meg, és hogy milyen madártávlatból szemlélni a világot. Néhány
méter futást követően már el is startolhatunk a hegyről a levegőbe emelkedve.
Hirtelen megszűnik a távolság, minden ugyanakkora lesz, nincs közel és messzi, és
nem változik a horizont sem. Csak lebegünk, lebegünk több száz méter magasan
a levegőben, és az utas ülésben láblógatva gyönyörködhetünk az elénk táruló táj

Elhelyezkedés / megközelítés:
Találkozó pontos helyszíne egyeztetés
alapján.

részt venni a programon.
 Bármilyen betegség esetén tájékoztassa a
pilótát.
 Repülés előtt 24 órával tilos alkoholt, vagy
bármilyen más tudatmódosító hatású szert
fogyasztani.
 Napszemüveg, sportos, szélálló öltözet és
sportcipő szükséges.
¥ Nyitva tartás:

Előzetes időpont egyeztetés alapján egész évben.

szépségében. Nincs szükség szaktudásra, a TandemFly tapasztalt tandempilótája
irányítja az ernyőt, Önnek csak élveznie kell a csodát.
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Hétvégi vízi és kerékpártúrák

Elérhetőség:
Vidám Delfin
Iroda:
		
Bázis:

4400 Nyíregyháza,
Szent Miklós tér 7.
4951 Tiszabecs, Kis u 23-25

Honlap: www.vidamdelfin.hu
Telefon: 42/443-519, 42/504-306
E-mail: vizitura@vidamdelfin.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 fő részére 3 napos „Hétvégi vízitúra az Öreg Túr
folyón”.
vagy
1 fő részére 3 napos „Hétvégi vízi és kerékpártúra
a Tiszán”.

K

íváncsi, mi mindenre képes a saját erejéből, ha nem állnak rendelkezésére
a mindennapokban megszokott szolgáltatások és kényelmi megoldások?
Szakadjon ki a civilizációból, és fedezze fel a természetet úgy, hogy közben

Ön is részesévé váljon! Egy hétvégi vízitúra alatt felveheti a természet ritmusát, és
olyan, eddig rejtett tulajdonságait ismerheti meg, amelyek már rég vártak arra, hogy
előtörjenek rohanó tempóban lüktető hétköznapjaiban. Válassza úti céljának akár a
Túr folyó vadregényes táját, akár a Tisza kanyargós medrét, biztosan hamar belejön
majd, és nagyon fogja élvezni, ahogyan egyre jobban kibontakozik találékonysága, és
fokról fokra több teret enged életében vadvízi, burjánzó környezetének. Ha a víz helyett
a szilárd talajt választaná, a programokat kerékpár túrára tervezett útvonalon, két
keréken is megteheti, sőt, így még az ország legkeletibb csücskének látványosságait is

A program minden esetben tartalmazza a 2 napi
szállásdíjat kempingben, a napi kétszeri étkezés
költségét, a kajak-kenu vagy kerékpár használati
díját, a hajók visszaszállításának költségét, a
csomagok szárazföldi szállításának költségét, a
túravezetők és oktatók tiszteletdíját.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Az M3-as autópályáról a 41-es, a
49-es, majd a 491-es főúton haladva
lehet eljutni Tiszabecsre.

¥ Hasznos információk:
 Kerékpározás is lehetséges.
 Részvételi feltételek: úszni tudás, jókedv,

kalandvágy és csapatszellem.
 Ajánlott esőkabátot, sapkát, naptejet és
szúnyogriasztót csomagolni.
¥ Nyitva tartás:
Május 1-től szeptember 30-ig.

alkalma lesz megtekinteni.
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Sárkányhajó edzés

Elérhetőség:
Funnycar Tréning Sárkányhajó
Cím:		
		

Kalandpark - Sárkányhajó bázis
2132 Göd, Kékduna utca 34.

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

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

5 alkalom sárkányhajó edzés, mely megosztható
több fő részére.
¥ Hasznos információk:

N

em mindennapi kalandban lehet része annak, aki sárkányhajó evezésére adja a
fejét. Aki nem ismerné ezt a vízi sportot, talán annak is először a sárkány kultuszban
élen járó kínaiak, az ő pazarul látványos hagyományaik derengenek föl. Valóban,

a sárkányhajó története mintegy 2000 éves múltra tekint vissza, s egy nagy kínai költő
legendáját őrzi, aki után, egy sor sajnálatos eseményt követően, halászok raja kutatott

 A program időjárásfüggő, előzetes időpont
egyeztetés szükséges.
 8 főtől induló program.
 Úszástudás nem szükséges.
 Ajánlott a sportos viselet, vizicipőt vagy
szandált, sapkát, naptejet, napszemüveget hozni.
 Zárt, ingyenes parkoló.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapest felől a 2-es főútról a 27.
km-nél kell befordulni balra a Kék
Duna utcába, majd az utca végéig
haladni. Tömegközlekedéssel ÚjpestVároskaputól a 300-as jelzésű busszal
a Kék Duna üdülő bejárati útig, onnan
gyalog az utca végéig.

¥ Nyitva tartás:
Április elejétől szeptember végéig, időjárástól
függően.

a Mi Lo folyóban. Egy szó mint száz, a legenda szárnyra kelt, és a hagyomány hozzánk
is eljutott. Most itt az alkalom, hogy ön is kipróbálja, milyen érzés húszan egy hajóban
evezni. A ritmust a hajó orrában tevékenykedő dobos szolgáltatja, aki transzban
vezényli a legénységet, s át is adja nekik e meditatív révületet. Fantasztikus érzés.
20 evező egyszerre feszül a víznek a pergő ütemre, ön pedig része lehet ennek a
magával ragadó, maximális kikapcsolódást nyújtó kalandnak. Csapjon bele!

64

65

Repülés Hajdúszoboszlón

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:

1 fő részére kb. 15 perces vitorlázó repülés
csörléses indulással.

Elhelyezkedés / megközelítés:
¥ Hasznos információk:
 Időpont egyeztetés szükséges.
 A program időjárásfüggő.

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:

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,

A programokat elsősorban hétvégén szokták
igénybe venni.

az most a levegőben fog megtörténni. A döntés nehéz. Aki a felhők szerelmese,

az 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
közvetlen kapcsolatot így élheti át a legjobban. Ha végtelen, a madarakéhoz hasonlatos
szabadságra vágyik, rugaszkodjon el, és szálljon, mintha szárnyai lennének.
Mindenképpen felemelő élményben lesz része.
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Fedett gokart

Elérhetőség:
Asia Gokart Center
Cím:
		
		

1152 Budapest,
Szentmihályi út 167-169.
P02 – D szektor

Honlap: www.asiagokartcenter.hu
Telefon: 30/736-7004
E-mail: reservation@g1kartcenter.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

6 menet gokart, 1-6 fő részére.
vagy
1 szervezett gokart verseny 6 fő részére 1 menet
során.
Maszk és bukósisak a résztvevőknek biztosított. 1
menet 8 perces.

A

sebesség kéz a kézben jár a versenyzés élményével. Méghogy jár? Kanyarodik,
farol, gyorsít, tép és taktikázik! Aki ezt a programot választja, annak biztosan
nem kell bemutatni a gokart pályák szabad száguldásának világát. Sokan

szeretik ezt a technikai sportot sebessége, irányíthatósága és fergeteges vidámsága
miatt. Próbálja ki Ön is, hogy megérezze az ízét, és gazdagítsa életét ezzel a frenetikus
kikapcsolódással télen, nyáron. Most végre a gokartozás fanatikusainak zimankósabb

Elhelyezkedés / megközelítés:
7/ 8E/ 108E/ 133E buszokkal Újpalota,
Nyírpalota úti megállóig, onnan
a Szentmihályi út túloldalán már
látható a center, kb. 5 perc séta. Autóval érkezőknek parkolási lehetőség
az Asia Center parkolójában.

¥ Hasznos információk:
 Időpont egyeztetés szükséges.
 Sportos öltözet ajánlott.
 720 méter hosszú pálya.
 Gokart típusok: Sodi GT4, Honda 10 lóerős

gokartok.
 Gyerekek: 9 éves kortól (130 cm-es
testmagasság).

időben sem kell téli álomba küldeni versenyszellemüket, mert itt a lehetőség, hogy
Magyarország legmodernebb és legfelszereltebb, fedett gokart pályáján gyorsuljanak
és mérjék össze tudásukat. A szép környezet mellett maguk a gépek is kiválóan
karbantartott, vadonatúj járművek, amelyekbe öröm beülni, és amelyeket valódi
élvezet jól megjáratni.
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¥ Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 15:00-23:00
Szombat: 10:00-23:00
Vasárnap: 10:00-23:00
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Élményrepülés szélcsatornában

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:

3 perc szélcsatornás élményrepülés.
A program 1 órás, mely tartalmazza az elméleti
oktatást és a 2 x 1,5 perc szélcsatornás repülést.
Az overál, a bukósisak és a szemüveg biztosított.
¥ Hasznos információk:

A

 Időpont egyeztetés szükséges.
 A programot 5 éves kor felett lehet igénybe

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, milyen, amikor 12 000 méter magasból 220
km/óra sebességgel zuhan a test a föld felé hason, ülve, illetve fejjel lefelé.

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

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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Monster Bigfoot, GAZ, Bobcat

Elérhetőség:
Kőkaland Sport & Élménypark
Cím:		

1112 Budapest, Gyógyvíz utca

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

¥ A feldobox Élmény-Kupon az alábbiakra

jelent meghívást:

3 kör Monster Chrysler Le Baron Cabrio
Bigfoottal, instruktőrrel tereppályán.
vagy

3 kör Monster NIVA Bigfoottal + 10 perc
quadozás.
vagy

3 kör GAZ66 katonai felderítő vezetéstechnika +
gázálarcos felderítés.

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

vagy

K

alandra 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, akik biztosan ki kívánják 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!

20 perc GAZ69 terepjáró vezetéstechnika részeg
szemüveggel.
vagy

20 perces kincskeresés program Bobcattel.
vagy

60 perc quadozás.
¥ Hasznos információk:
 Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
 B kategóriás jogosítvány feltétel.
 Kényelmes öltözet, sportcipő ajánlott.
 Lehetőség van szülinapok, legénybúcsúk

szervezésére.
 Öltözési és mosdó lehetőség biztosított.
¥ Nyitva tartás:
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Egész évben előzetes bejelentkezés alapján.
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Boeing és Airbus szimulátor

Elérhetőség:
HighFly Szimulátor Központ
Cím:
		

1116 Budapest,
Hunyadi János u. 162.

Honlap: www.highfly.hu
Telefon: 1/886-4170
E-mail: info@highfly.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

50 perc szimulációs élményrepülési program.

Elhelyezkedés / megközelítés:

Repülőgép-vezetés Boeing 737-800 Next
Generation vagy Airbus A320 típusú modern
utasszállító repülőgép kormánya mögött,
melynek során a vendég végig vezet az oktató
segítségével.

A városból kifelé haladva a Budafoki út
folytatásán a Lukoil benzinkút után közvetlenül balra forduljunk a Duna felé, majd
700 méter után be kell hajtani a W-ber
Ipari Parkba. A sorompó után jobb oldalon
van a központ. Tömegközlekedéssel a
18-as villamos Savoya-parki végállomásától a Duna felé indulva érjük el.

¥ Hasznos információk:

T

alán volt már része szerencsés földet érésben, és Ön is vidáman tapsolta meg a
több száz embert szállító gép kapitányát, aki zökkenőmentesen landolt. Akinek
ismerős az élmény, biztosan beleborzongott már a gondolatba, hogy milyen

hatalmas tudás és felelősség a pilóták vágyott foglalkozása. Most végre Ön is átélheti
a repülőgép irányításának élményét a szimulátor központ pilótafülkéjében, ahol
kipróbálhatja a repülőgép-vezetést egy Boeing 737-800 Next Generation és egy Airbus
A320 típusú modern utasszállító repülőgép kormánya mögött. Kiválóan elsajátíthatja a
legmodernebb repülésvezérlő rendszerek és automatikák használatát, megértheti, mit
jelentenek a műszerfal jelzései, és ha legközelebb repülőre ül, valóban tudni fogja, mit

 Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
 A repülési programot a pilóta választhatja

a következők közül: élmény repülés, útvonal
repülés (London-Párizs, Nizza-Velence…),
berepülő tesztrepülés, „félek a repüléstől”
stresszoldás, vagy balesetek szimulálása.
 A pilótát 2 fő kísérheti útja során.
¥ Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 10:00-18:00.
Szombat: 10:00-17:00.
Vasárnap: zárva.

jelent a pilóták irigyelt világa.
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Kalandpark, quad és paintball

Elérhetőség:
Koppány-Völgye Kalandpark
4027 Debrecen, Nádor utca 2.
Koppány Fogadó
4078 Debrecen-Haláp, Koppány-Völgye
Hajdúsági Tájvédelmi Körzet
Honlap: www.koppanyfogado.hu
Telefon: 70/945-8175
E-mail: koppanyfogado@gmail.com
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

A

Hajdúsági Tájvédelmi Körzet szívében, a Koppány-Völgyében, gyönyörű környezetben
van egy fogadó, amely nyitva áll azok előtt, akik jól megérdemelt, kikapcsolódással
töltött napjaikat úgy szeretnék megélni, hogy kicsik és nagyok élményekkel telve,

jóleső fáradtsággal térjenek nyugovóra. Quad, kalandpálya, paintball, íjászat, póni lovaglás
várja a kalandorokat, valamint egy nádfedeles fogadó, ahol igen jó a koszt, jéghideg a sör,
és vidám a hangulat. Jó hír, hogy azoknak sem kell lemondaniuk arról, hogy mozgásba
lendüljenek, akik nem kívánják elhagyni Debrecen városát. A Koppány Fogadó urbanizáltabb
egysége hasonló programokkal várja az aktívan pihenőket. Akár a városi, akár a természet
mélyén eltöltött programot választja, családias vendégszeretetben, szórakozásban, és
kalandokban gazdag élményben lesz része.
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5 alkalom felnőtt kalandpark belépő (megosztható több
főre).
vagy
2 alkalom kalandpark családi belépő 2 felnőtt és 2
gyermek részére.
vagy
2 felnőtt kalandpark belépő + 3-3 kör quadozás és 15-15
perc íjászat, vagy 4-4 kör quadozás.
vagy
4 felnőtt kalandpark belépő + 10-10 perc íjászat.
vagy
Paintball program felszereléssel, ruhával, és 800
golyóval (megosztható max. 4 főre).
vagy
12 kör quadozás kijelölt pályán (megosztható több főre).
Bukósisak biztosított.

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Koppány Fogadó a 48-as úton Haláp és
Vámospércs között található, Debrecentől
a 16-os km-nél balra az erdei úton.
A debreceni Koppány-Völgye Kalandpark a Malompark bevásárlóközpont
mögött van.

Koppány-Völgye Kalandpark programjai: kalandpark, íjászat.
Koppány Fogadó programjai: kalandpark, íjászat, póni
lovaglás, quad, paintball.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes bejelentkezés ajánlott.
 Nehézségi fokozat szerint 4 különböző kötélpálya áll
rendelkezésre: I. pálya 3-7 éves korig, II. pálya 7-16 éves
korig, III. pálya kezdő felnőtt, IV. pálya haladó felnőtt.
 Maximum 10 főnek van paintball felszerelés. Épített és
erdei pálya elérhető.
 A quad 4 éves kortól vehető igénybe, a gyermekeket
kísérő viszi.
 A kötélpálya rossz időjárás esetén nem használható.
 A Koppány-Völgye Kalandpark területén büfé és
sörkert üzemel.
 Szállás és étkezési lehetőség a Koppány Fogadóban.

¥ Nyitva tartás:
Minden nap 10:00-17:00 óra között, időjárástól függően.

77

Rally vezetés Sopron mellett

Elérhetőség:
Sopron Rally
Cím:

9373 Pusztacsalád rally pálya

Honlap: www.sopronrally.hu
Telefon: 30/541-7450
E-mail: sopronrally@t-online.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

3 km tesztvezetés SUBARU Impreza 555 rally
autóval a pusztacsaládi rallypályán.
vagy

4 km tesztvezetés BMW 325I E36 rally autóval a
pusztacsaládi rallypályán.

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 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 lóerős SUBARU 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

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

¥ Nyitva tartás:
Változó időpontok. Kérjük, érdeklődjön telefonon.
A szolgáltatás nyáron nem elérhető.

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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Balatoni hajózás

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:

1 órás vitorlázás 4 fő részére hajóvezető nélkül
attól függően, melyik hajó áll rendelkezésre az
adott időpontban.
Külön díj ellenében hajóvezetőt is biztosítanak
a programhoz (kísérő nélkül kishajó vezetői
engedély szükséges).
vagy

A

5 fő részére 20 perc motorcsónakozás a
Balatonon RIB típusú 320 LE, 11 méter hosszú
hajóval.

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

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 öt vitorláshajó áll rendelkezésre, melyekből az egyik
– egy öt fős hajó – hajdan Bajcsy-Zsilinszky Endre tulajdonában volt. Amennyiben Ön,

¥ Hasznos információk:
 Időpont egyeztetés szükséges.
 A program időjárásfüggő.
 Kényelmes szabadidős öltözet ajánlott.

vagy társaságából valaki rendelkezik vitorlás jogosítvánnyal, máris vízre szállhatnak.
Ha kizárólag az élvezetekben kívánnak részt venni, az orrban napozni és nagyokat
koccintani, úgy a T Flotta profi kísérőt biztosít az Önök számára. 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!
Ha pedig épp szélcsend lenne, és nincs mi előre mozdítsa a vitorlás hajókat, akkor
pattanjanak be a 320 lóerős motorcsónakba, és élvezzék az akár 80 km/h-s sebességet.

¥ Szálláslehetőség a környéken:
Művész Üdülő Zamárdi (Feldobox Élménykártyájával
15% kedvezmény).
¥ Nyitva tartás:
Májustól október végéig előzetes egyeztetés
alapján.
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Speciális önvédelmi kurzus

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 önvédelmi kurzus,
melynek során a speciális helyzetekben tanulhat
meg önvédelmi fogásokat. A program időtartama
3-4 óra.
Mindennapi élethelyzetekben történő önvédelmi
gyakorlatok, mint pl. buszon, diszkóban, autóban,
hajón…

Elhelyezkedés / megközelítés:
A partnerrel egyeztessen helyszínt és
érdeklődjön a megközelíthetőségről.

¥ Hasznos információk:

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 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. Bevezető órák keretében kaphat

 Sportos öltözet és váltócipő szükséges.
 Bizonyos csoportlétszám mellett induló

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

profi képzést, hogy a kemény, erőteljes mozgáskultúra felhasználásával mindennapi
helyzetekben tudjon magabiztosan mozogni.
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Zamárdi Kalandpark

Elérhetőség:
Zamárdi Kalandpark
Cím:

8621 Zamárdi, Siófoki út

Honlap: www.zamardikalandpark.hu
Telefon: 20/449-6832
E-mail: info@zamardikalandpark.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

Belépő 4 fő részére mászójegy a Zamárdi Kalandparkba.
vagy
Belépő 3 fő részére mászójegy a Zamárdi Kalandparkba + 1-1 szelet pizza + 1-1 üdítő személyenként.
vagy
Belépő 2 fő részére mászójegy a Zamárdi Kalandparkba + 5 perc vízigolyó vagy 10 perc vízidodzsem
személyenként + 1-1 egész pizza + 1-1 üdítő.

Z

amárdi eddig a Balaton parti buliktól és a fürdőzők zsivajától volt hangos, most
azonban újfajta, sportosan izgalmas szórakozásra hív kicsiket és nagyokat,
kiváló adottságú kalandparkjával. Nem akármilyen élményben lehet része

annak, aki a gyönyörű, harmincötezer négyzetméteres ligetbe látogat. Az ősfák
közt kifeszített köteleken 4 gyerekpálya, 5 juniorpálya és 7 felnőttpálya várja a
vendégeket. Extrém csúszópályáinkon Tarzant is megszégyenítő üvöltés kíséretében
suhanhat végig a park saját „Balatonja” fölött. További élményelemekkel teheti még
izgalmasabbá a parkban eltöltött időt. A függeszkedésben, mászásban és siklásban
megfáradt vállalkozó szellemű vendégek kemencében sült pizzával és egyéb
finomságokkal jutalmazhatják meg magukat, vagy akár az egész családot, hogy a
finom falatok mellett kacagva elevenítsék fel a nap legjobb pillanatait.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapesttől kb. 110 km-re az M7-es
autópályán, a Siófok-Nyugat kijáratnál. A kalandpark a Zamárdi-felső
vasútállomástól 100 m-re található.

A program időtartama minimum 3 óra, melyet kötelező oktatás előz meg a gyakorló pályán. Felszerelés
(sisak, beülő) biztosított.
¥ Hasznos információk:
 Testmagasság és nehézségi fokozat szerint 7 felnőtt-, 5 junior- és 4 gyerekpálya vehető igénybe.
 A vízigolyó és a vízidodzsem a nyári hónapokban
(június, július és augusztus) vehető igénybe.
 1,5 km hosszú lecsúszó pálya a park területén
lévő tó fölött.
 A gyerekpályák már 3 éves kortól használhatók.
 Étkezési lehetőség a kalandpark bisztrójában.
 Javasolt öltözet: zárt cipő és kényelmes ruházat.
 Rossz idő esetén (eső, vihar, nagy erejű szél)
nem vehetők igénybe a programok.
¥ Szálláslehetőség a környéken:
Művész Üdülő Zamárdi (Feldobox Élménykártyájával
15% kedvezmény).
¥ Nyitva tartás:
Május elejétől október végéig, időjárástól függően.

85

Villányi bortúra két keréken

Elérhetőség:
Jackfall Bormanufaktúra
Cím:

7773 Kisjakabfalva, Fő u. 23.

Honlap: www.jackfall.com
Telefon: 72/492-061, 20/555-1727
E-mail: szallas@jackfall.com

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

Kerékpártúra 2 fő részére borászati bemutatóval
a Jackfall Pincében és 1 másik villányi
pincészetben, mindegyik pincében fejenként 3 bor
kóstolásával. A kerékpár egész napra biztosított.
Minimum 8 fő esetén kísérő személy biztosított.
8 fő alatt térképet és részletes útvonaltervet
kapnak a résztvevők.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapestről az M6-os autópályán,
majd az M60-as úton Borjád felé Villányig, onnan Kisjakabfalva kb. 3 km.

¥ Hasznos információk:

É

rezte már, miközben autóval utazott egy borvidéken, hogy legszívesebben
megállna, és kiszállna a szőlőtőkék közé? Kerékpárral ezt könnyedén megteheti!
Biciklivel saját maga fedezheti fel a lankákat és buckákat, amely garantáltan

emlékezetesebb élmény, mint egy kocsi belsejéből nézni a tájat, különösen akkor, ha
mindezt mountainbike kerékpárokkal teszi. Ha pedig emellett a kiváló villányi borokat
is felfedezné, az Ön kiindulópontja egyértelműen a Jackfall Bormanufaktúra. Legyen
egy fel nem fedezett Lance Armstrong, vagy olyan, aki csupán a szórakozást keresi,
ígérjük Villány tetszeni fog! Jó minőségű kerékpárutak vagy komolyabb terepek,
családi pincészetek az út mentén, és kiváló borok. A kalandos kedvűeknek alkalmuk
nyílik a Jackfall borai mellett a régió más pincészeteinek megismerésére, a borok,
éttermek, különböző karakterek összehasonlítására, és a kerékpározással eltöltött
idő révén legközelebb már jó ismerősként köszönti Önöket a villányi borvidék.
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 Igény szerint több útvonal lehetséges. A túra
hossza 8-15 km.
 A pincelátogatáshoz pulóver ajánlott.
 Borkóstolás 18 éven felülieknek.

¥ Szálláslehetőségek:
Jackfall apartmanok, fogadó és kúria – helyben.
Amennyiben szállást is igényel, a Jackfall
Bormanufaktúra 10% kedvezményt biztosít a
szállásdíjaiból közvetlen foglalás esetén.
¥ Nyitva tartás:
Egész évben, bejelentkezés alapján.
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Golfozás a zsirai nap alatt

Elérhetőség:
Sonnengolf Club
Cím:		

9746 Zsira, Golfkörút 1.

Honlap: www.sonnengolf.com
Telefon: 99/711-003,
		+43-644/313-9540
E-mail: info@sonnengolf.com

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

A

golfozás ma már nálunk sem számít furcsaságnak. Egyre többen fedezik fel
ezt a kiváló sportot, amely segíti a koncentrációt, fejleszti az ügyességet, jóleső
testmozgásra ad alkalmat és kiszellőzteti a fáradt elmét. A nyugati határnál, a

lutzmannsburgi Sonnentherme fürdő közelében nyílt meg Magyarország talán legszebb
és legtöbb kikapcsolódási lehetőséget nyújtó pályája, a Sonnengolf Club. Képzett
golfoktatók és gyönyörű, különböző szintű pályák várják a kezdőtől a profi szintig. Ez a
terület sokkal több, mint egy golfklub. Kicsik és nagyok egyaránt rengeteg szórakozási
és pihenési lehetőség közül válogathatnak. A játszótéren már a legapróbbak is magukba
szívhatják a golf szeretetét a műfüves baba-elütőn, a golf-babakocsik pedig biztosítják,
hogy párja se legyen kénytelen lemondani e kiváló sport nyújtotta élvezetekről. Aki
pihenni vágyik, a napozóteraszon vagy a környéken kirándulva, biciklizve ugyancsak
elszakadhat a mindennapok nyűgjeitől és felejthetetlen élményekkel térhet haza!

88

1 főre szóló napi játékjog a 9 lyukú Par 3-as családi
gyakorlópályára, a Driving Range Putting- ChippingPiching- és Bunkergreen használata, valamint
üdítő vagy kávé, és golfkocsizás pályakísérettel a
versenypályán. A Családi Klappi Par Course és Klappi
játszótér használata. Kezdőknek is.
vagy
2 főre szóló napi Range fee, és a Putting- PitchingChipping- és Bunkergreen gyakorlópályák
használata, valamint 1-1 üdítő. Kezdőknek is.
vagy
1 főre szóló napi játékjog 18 lyukon, a 9 lyukú Par
3-as családi gyakorlópályán és a 9 lyukú Par 36-os
versenypályán. A Driving Range, Putting- PitchingChipping- és Bunkergreen használata, 1 üdítő, és
1 körre golfkocsi használata. Pályaalkalmassági
vizsga szükséges.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Az osztrák határtól kb. 200 m-re,
Soprontól 30, Szombathelytől kb. 35
km-re a 87-es úton Kőszeg irányában.
A golfpálya Zsira határában található.

Teljes felszerelés és korlátlan labdahasználat
biztosított mindegyik programhoz.
¥ Hasznos információk:
 Kényelmes clubház napozó terasszal, golfshop.
 Pálya- és versenyalkalmassági tanfolyamok.
 Golftáskával felszerelt babakocsi és babáknak
készült műfüves elütő.
 Szálláslehetőség 200 m-re a pályától Ausztriában,
a családbarát Thermenhotel Vier Jahreszeiten****
Hotel golfszállodában.
¥ Nyitva tartás:
Márciustól októberig minden nap 9:00-19:00 között,
előzetes bejelentkezés alapján.
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Trikke túrák

Elérhetőség:
Carving Vehicles
Cím:		
		

1052 Budapest,
Régiposta utca 7-9.

Honlap: www.carvingvehicles.hu
Telefon: 30/491-2632, 30/849-9292
E-mail: info@carvingvehicles.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére Budapest belvárosi Trikke túra (kb.
1 óra).
vagy
1 fő részére Vár-Citadella, Margitsziget, Hősök
tere, vagy Normafa Trikke túra (kb. 2 óra).
¥ Hasznos információk:

K

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Váci utcáról nyíló Régiposta
utcában, a McDonald’s-al szemben
található.

 Foglalás kötelező interneten vagy telefonon.
 Minimum 2 fős túrák indulnak. A Downhill túra

alandra vágyik, de nem kívánja a földfelszíntől méterekre vagy a parttól távol
megmérettetni magát? Vonzza a kényelem, de a részvétel is fontos az Ön számára?

4-5 főtől indul.
 5-12 éves gyerekek a szülők járművén is
utazhatnak.

A Trikke-t próbálta már? A Trikke egy hihetetlenül trükkös, háromkerekű roller,

melynek használata nagyon élvezetes és könnyen elsajátítható. Próbálja hát ki Ön
is, és szlalomozzon a Margitszigeten, cirkáljon el a Várból a Citadellára, fedezze fel

¥ Nyitva tartás:
Egész évben bejelentkezés alapján.

Budapest minden zegét-zugát vagy a Normafa rejtett ösvényeit! Hogy mivel ajándékozza
meg Önt ez a program? Lelki és testi felfrissüléssel, aktív részvétellel, a sport és a
túrázás élményével és egy új nézőponttal, az ismert dolgok újra felfedezésének örök
lehetőségével. Induljon hát a Trikke túra!
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Segway túrák télen-nyáron

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

jelent meghívást:

1 főnek „Bohém” vagy „Szivárvány” terepsegway
túra a Mátrában + EB díj.
vagy
1 főnek terepsegway Szirt túra Budapesten.
vagy
1 főnek snowsegway túra forralt borozással a
Mátrában + EB díj.
vagy
3-5 fő részére Pániq Padlás szabadulójáték
Mátrafüreden.

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!

¥ Hasznos információk:
 Előzetes időpont egyeztetés szükséges. A
bejelentkezéshez használhatja az internetes
foglalási rendszert.
 A budapesti Szirt túra esetén a helyszínen
fizetendő az EB díj (1.000 Ft/fő).
 Sportos, szabadidő öltözet ajánlott.
 Bizonyos csoportlétszám mellett induló
programok. A szervezők az egyéni vendégeket a
csoporthoz csatolhatják.
 8 éven aluli gyermekek Segway-hez csatolható
„szekéren” utazhatnak, mely a helyszínen
bérelhető.
¥ Nyitva tartás:
Egyeztetés alapján, az év bármely időszakában.
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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 13-15 perc repülés.
vagy
2 fő részére 7-7 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 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

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

¥ Nyitva tartás:
Előzetes bejelentkezés szükséges.

Bánki-tóban és a Dunakanyarban. És most jön csak a java: próbálja ki, milyen, ha
kezébe kapja a gyrokopter kormányát. Szerezzen magának és partnerének egy
felejthetetlen napot!
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Lővér Kalandpark

Elérhetőség:
Lővér Kalandpark
Cím:		
		

9400 Sopron
Lővérek Károly kilátói parkoló

Honlap: www.loverkalandpark.hu
Telefon: 20/946-0641
E-mail: info@loverkalandpark.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

5 alkalom belépő (megosztható több főre).
vagy
2 felnőtt + 4 gyerek 14 éves korig belépő.

Elhelyezkedés / megközelítés:
¥ Hasznos információk:
 Nehézségi szinttől és életkortól függően 3

A

hűség városának erdőségei gyönyörű sétákra, és izgalmas kirándulásokra hívnak.
A fák lombjai alatt a forró, nyári napokon is hűs a levegő, így igazán ideális a terep egy
jó kis kalandra. A Lővér Kalandparkban különböző magasságokban elhelyezkedő,

különféle nehézségű pályák, a 120 akadállyal felszerelt kötélpályák, mászófalak, íjászpálya,
lengőteke és ugróasztal várja a kalandokat keresőket és ugri-bugri apróságokkal
szórakozni vágyó családokat egyaránt. Míg a mindennapi stressz levezetésére különösen
alkalmas, erőt és ügyességet kívánó feladatok várják az idősebbeket, az egészen kicsik
sem maradnak ki a mókából. A bébi és gyerek pályák nekik lettek megalkotva. A családok

felnőtt pálya, 3 gyerekpálya, 1 bébipálya és 1
csúszópálya vehető igénybe.
 További programlehetőségek a helyszínen:
mászófalak, ládaépítés, ugróasztal, íjászpálya,
lengőteke, ping-pong.
 Kényelmes szabadidő ruházat javasolt.
 Étkezési lehetőség a kalandpark mellett
található büfében.
 Rossz idő esetén (eső, vihar, nagy erejű szél)
nem vehetőek igénybe a programok.

A Lővér körúton végig ki van táblázva.
Parkolási lehetőség a kalandpark
előtt.

¥ Nyitva tartás:
Áprilistól októberig.
Hétfő – Vasárnap: 10:00 – 19:00

együtt barangolhatják be a tanösvényeket és fedezhetik fel a természet szépségeit.
Kalandozzanak hát egy jót Sopron környékén!
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Kalandpark Pécsen

Elérhetőség:
Mecsextrém Kalandpark
Cím:		

7628 Pécs-Árpádtető

Honlap: www.mecsextrem.hu
Telefon: 72/515-927, 72/244-440
E-mail: info@mecsextrem.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

3 felnőtt részére egész napos belépőjegy 1 alkalomra.
A belépőjeggyel igénybe vehető szolgáltatások:
alpesi kötélpálya, tiroli lecsúszópálya, erdei bob,
boulder fal, mászófal, x-jump, lőszimulátor, 3D
karika, rodeó bika, fenyves labirintus, frizbi pálya,
a játszóház és az udvar korlátlan használata.
A fenti ajánlat 2018. október 31-ig vehető
igénybe. 2019-ben a program változhat, melyről
honlapunkon talál naprakész információkat.

L

átogasson el a Pécs közelében található Mecsextrém Kalandparkba, ahol rengeteg
színes, izgalmas, mozgalmas és szórakoztató program várja Önöket egy helyen, az
erdő közepén, a természetben. Ebben a kalandparkban minden megtalálható, ami az

önfeledt kikapcsolódást szolgálja. A természettel harmóniában épült erdei környezetben
olyan élményközpontot álmodtak meg és alakítottak ki, ahol kicsik és nagyok egyaránt
jól érezhetik magukat. Van itt erdei bob, alpesi kötélpark, x-jump, odú tanoda, kéttornyú
kötélpiramis, gokart, lovas iskola, játszóház, csúszópálya, mászófal, kalandvár,
ugrálóasztal, labirintus, megannyi kipróbálásra váró élmény. Jöjjön el, szerezzen magának
és szeretteinek egy felhőtlen napot! A Mecsextrém Kalandpark egyedülálló programokkal
várja, az ország bármely tájáról is érkezik.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Pécsről autóval 2 km-re a 66-os
számú főút mellett, Árpádtetőn
található. Távolsági autóbusszal a
Mánfa-Komló-felé induló vagy a 31-es
helyi járattal Árpádtető megállóig.
Budapesttől 200 km-re található, 2 és
fél óra alatt érhető el.

¥ Hasznos információk:
 A felnőtt kötélpályákat legalább 150 cm magas
személyek használhatják, 14 éves kor alatt kizárólag felnőtt kísérővel. A junior pályát legalább
130 cm magas gyerekek használhatják. A gyerek
pálya 3 éves kortól használható.
 Zárt cipő, kényelmes ruházat ajánlott.
 Rossz időjárás esetén (eső, vihar) nem lehet
igénybe venni.
 A lovasoktatás, quad és lövészet külön
fizetendő.
 A helyszínen büfé üzemel.
 Díjtalan parkolási lehetőség.
¥ Nyitva tartás:
Március közepétől november közepéig,
időjárástól függően. A pontos nyitva tartás
megtekinthető a partner honlapján.
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Virtuális repülés

Elérhetőség:
VR Rehab
Cím:		

1135 Budapest, Hun utca 4.

Honlap: www.vrrehab.hu
Telefon: 20/426-3732; 20/415-8756
E-mail: info@vrrehab.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére 60 perces élményprogram ICAROS
használatával.
¥ Hasznos információk:
 A gép és a játék nehézségi foka állítható.
 Az Icaros használata saját izommunkából

A

Elhelyezkedés / megközelítés:
105-ös busszal a Hun utca megállóig,
onnan 2 perc sétára található.

történik.
 Súlyhatár: 110 kg.
 Minimum magasság: 160 cm, maximum: 200 cm.

z Icaros egy forradalmian új szórakoztató és sporteszköz, mely a szabad
repülés élményét nyújtja és közben hatékonyan fejleszti mélyizmainkat és
koordinációnkat. Hogyan lehetséges ez? Az Icarost eredetileg kondigépnek

tervezték: csípőalátámasztás nélkül a levegőben csak térdtől lefelé és könyöktől

¥ Nyitva tartás:
Előzetes időpont egyeztetés szükséges.

felfelé támaszkodunk és testünk billentésével, egyensúlyozásával mi irányítjuk ezt a
különleges gépet. Felvéve a virtuális szemüveget, átélhetjük a szabad repülés élményét,
drónokkal harcolhatunk, vagy felfedezhetjük az óceán mélyén lévő élővilágot. Épp
ebben rejlik az eszköz zsenialitása: ideg és izomrendszert egy időben fejleszt, miközben
„repkedünk”. Ebben az inspiráló környezetben különböző feladatok végrehajtásával
pontokat tudunk szerezni, így gyakorlatilag szórakozva edzhetjük testünket, melynek
garantáltan minden izma mozgásba lendül. A különböző nehézségi fokú programok
lehetővé teszik, hogy kezdők és tapasztalt pilóták is élvezettel használhassák ezt a
nem mindennapi gépet. Aki egyszer kipróbálja, nem fog tudni többé lemondani róla…
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Óriás labirintus & emlékpark

Elérhetőség:
Csillagösvény Útvesztő Öko Élménypark
Cím:		
		
Honlap:
Telefon:
E-mail:

6767 Ópusztaszer,
Szoborkert utca 1.
www.csillagosveny.com
30/981-9914
info@csillagosveny.com

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

Cím:		 6767 Ópusztaszer,
		 Szoborkert utca 68.
Honlap: www.opusztaszer.hu

jelent meghívást:

2 felnőtt és 1 gyerek részére belépő a Csillagösvény
Útvesztő Öko Élményparkba, és Feszty jegycsomag
az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba.
- Csillagösvény belépőjegy tartalma: sövénylabirintus, fűzfafonat-labirintus, szőnyeglabirintusok,
számháború pálya, éjszakai labirintusozás.
- Feszty jegycsomag tartalma: Skanzen, Nomád
Park, Rotunda kiállításai Panoptikum nélkül,
Feszty-körkép.

M

Budapesttől az M5 autópályán a 140-es
lehajtóig. Szegedtől 28 km. Ópusztaszeri
Emlékpark a Csillagösvény Élményparktól 1 km-re, a Szoborkert utcában.

¥ Hasznos információk:

inden kalandvágyó felnőttben ott lakozik a gyermek. És mire vágyik minden
gyerek és felnőtt? Minél több élményre. Az ópusztaszeri Csillagösvény
Útvesztő

Öko

Élménypark

különleges,

Közép-Európában

egyedülálló

labirintusrendszereiben a látogató rádöbben az útkeresés szórakoztató oldalára,
a logikai feladványok, a népi-és gyermekjátékok pedig nem csupán a kisebbeknek
jelenthetnek élvezetes időtöltést. Ha betéved Európa legnagyobb sövénylabirintusába,
bolyongásai közben találkozhat a magyar történelem ismert alakjaival, valamint a
földrajz és élővilág sokszínű képviselőivel. A különleges, természetes anyagokból
készült számtalan fejlesztő játékot bemutató játszótéren a nagyok is újra élhetik a
gyermekkor kíváncsi gondtalanságát. Miután mindenki kijátszotta magát, a program az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban folytatódik, ahol a magyar történelemben
tett séta közben számos emlékhelyet és alkotást tekinthet meg az ide látogató.
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Elhelyezkedés / megközelítés:

 Előzetes bejelentkezés szükséges.
 A jegyeket a Csillagösvény Élményparkban lehet

átvenni az élménykupon ellenében. Az Ópusztaszeri
Emlékpark kasszáinál nem váltható be.
 Éjszakai labirintusozási lehetőség a meghirdetett
napokon, vagy előre egyeztetett időpontban
minimum 8-10 fő részvételével.
¥ Nyitva tartás:
Csillagösvény Élménypark:
Március 15. - Április 30.: Kedd-Vasárnap 9:00-18:00
Május 1. - 31.: Kedd-Vasárnap 9:00-19:00
Június 1. - Augusztus 31.: Kedd-Vasárnap 9:00-20:00
Szeptember 1. - November 16.: Kedd-Vasárnap 9:0018:00
Ópusztaszeri Emlékpark:
Március 14. - Október 31.: Kedd-Vasárnap 10:00-18:00
November 1. - Március 13.: Kedd-Vasárnap 10.00-16.00

103

Kristály Torony kalandpark és mászópálya

Elérhetőség:
Kristály Torony kalandpark
Cím:		

9737 Bükfürdő, Nyárfa utca 2.

Honlap: www.kristalytorony.hu
Telefon: 94/558-030
E-mail: info@kristalytorony.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 felnőtt részére 1 napra kötélpálya belépő,
valamint 1-1 alkalom óriás hinta.
vagy
2 felnőtt és 3 junior/gyerek részére 3 órás
kötélpálya belépő, valamint 1-1 alkalom óriás hinta.
vagy
2 felnőtt és 2 gyerek részére egész napos
kerékpárbérlés.

A

z emberek mindig is keresték a kalandot, a kihívásokat. Elérhetetlennek tűnő
magasságok megmászása, szédítő mélységek felett való átjutás, a körülöttünk
lévő világ meghódítása a XXI. században is mélyen bennünk élő igény. A Kristály

Torony kalandpark- és mászópálya Magyarországon egyedülálló lehetőségeket kínál a
mozgás, a kihívások és a kaland szerelmeseinek. A háromszintes, kristály szerkezetű
építmény minden igényt kielégítve, biztonságos körülmények között várja azokat, akik
próbára akarják tenni fizikai képességeiket. Már a méretei is roppant impozánsak, 35
méter széles, 17 méter magas, 90 elem alkotja a három szintet, a 225 négyzetméteres,
teraszról pedig lélegzetelállító kilátásban gyönyörködhetünk. A több mint 1 km hosszú
pályán szabadon kalandozhatnak az idelátogatók, nincs kötött útvonal. Az alacsonyabb
szinteket már hároméves kortól használhatják a gyerekek, így családi programnak is
kitűnő a Kristály Torony kalandpark- és mászópálya felkeresése.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Bükfürdő Szombathelytől 25, Sárvártól
22, Soprontól 47 km távolságra fekszik, könnyedén megközelíthető autóval
a 84-es, 86-os és 87-es főutakról.

¥ Hasznos információk:
 3 éves kortól használható.
 Nincs kötelező útvonal.
 Ingyenes parkoló.
 Villa Rosato cukrászda

¥ Szálláslehetőség a környéken:
Hotel Caramell**** (Feldobox élménykártyával
10% kedvezmény)
¥ Nyitva tartás:
Április 1. – Május 31. 10:00 – 16:00
Június 1. – Június 30. 10:00 – 18:00
Július 1. – Augusztus 31. 9:00 – 20:00
Szeptember 1. – Október 30. 10:00 – 16:00
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Elektromos terepjáró 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:

1 fő részére 1,5 órás Ranger terepjáró
„csúcstámadás túra”, könnyű terepen + EB díj.
¥ Hasznos információk:
 3 fő részvételével induló program.
 Előzetes időpont egyeztetés szükséges. A

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. A kezdők is örömüket lelhetik ebben a nem
mindennapi kalandban, ha a „Ranger csúcstámadás” programot választják. A
hétköznapok egyhangúságából mi tudná jobban kizökkenteni az embert, mint egy
dinamikus terepjáró kirándulás a hegyek között, bármely évszakban. Igazi XXI. századi

Elhelyezkedés / megközelítés:
Mátrafüred központjában, a főút
mentén ki van táblázva.

bejelentkezéshez használja a partner online
foglalási rendszerét.
 Sportos, szabadidős öltözet ajánlott.
 A helyszínen elérhető további programok:
Mountaincart, Segway, Monsterroller, E-bike
túrák, hagyományos kerékpár túrák, parkerdei
quadozás gyerekeknek.
¥ Szálláslehetőség a környéken:
 Lifestyle Hotel Mátra****+ - www.hotelmatra.hu
 Tornyos Panzió – www.tornyos.uw.hu
 Hotel Anna ***+ - www.anna-hotel.hu

kikapcsolódásra nyílik alkalmunk, hiszen a magas szintű, környezetbarát technológia
harmonikusan szolgálja az érintetlen tájak felfedezését, megismerését.

¥ Nyitva tartás:
Egyeztetés alapján az év bármely időszakában.
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Helikopter szimulátor

Elérhetőség:
Happycopter
Cím:		
		

1119 Budapest, Hadak útja 6.
hátsó épület

Honlap: www.happycopter.hu
Telefon: 70/332-2299
E-mail: info@happycopter.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

45 perces helikopter szimulátor vezetése.
¥ Hasznos információk:
 Online időpontfoglalás szükséges.
 Sikorsky S-61 Sea King szimulátor.
 A program 9 éves kortól ajánlott.
 A napszak, időjárási körülmény és az induló

A

reptér választható.
 Videó felvétel hozott memória kártyára külön díj
ellenében kérhető.

helikopter minden gyereket megbabonáz, márpedig mi mást kereshetnénk
egy kaland során, mint gyermeki önmagunkat. Most itt a lehetőség, hogy ön is
megragadja a helikopter botkormányát, s gépét egy madártávlatból mindig is

megfigyelni vágyott terület fölé manőverezze. A Happycopter helikopter szimulátor

Elhelyezkedés / megközelítés:
M4-es metróval a Bikás parkig, vagy a
Kelendföldi vasútállomásig, onnan kb.
5 perc gyalog. Autóval érkezőknek
parkolási lehetőség a környező
utcákban.

¥ Nyitva tartás:
Online lehet megtekinteni a foglalható
időpontokat.

központban szinte határtalanok a lehetőségek. Repülhet éjjel, nappal, hajnalban
vagy naplementében, szép időben, hóesésben, ködben, sőt viharban is. Elképzelte
már, milyen lehet Reunion, Görögország, a Grand Canyon, Svájc vagy Spanyolország
tájai fölött repkedni, vagy repülőgép hordozón, fregatton netán olajfúró platformon
landolni? Magyarországtól Amerikáig számtalan helyszín közül választhat, s óriás
„szitakötőként” szálldoshat, átélve a helikopteres kaland legapróbb részleteiben is
valósághű élményét.
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Hungaroring Motoros Akadémia

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:

7 órás „Open Road” motoros képzés saját
motorral: 2-3 óra elmélet, 2 óra földpályás
motorozás, 2 óra aszfaltozott tanpálya használat,
és 1 óra pályamotorozás. A résztvevők reggel
sós süteményt és kávét vagy cappuchinot,
délben két szendvicset kapnak.
vagy

A

motorozás sokak számára jelenti az élvezetes helyváltoztatás lehetőségét.
Szabad és praktikus járgány, ráadásul fejleszti az érzékeket, valamint az

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

ügyességet. A városi motoros gyakran érezheti úgy, hogy szeretne többet

kihozni magából és a motorjából. Aki így gondolja, az ki ne hagyja ezt a lehetőséget!
Hozza el motorját a Hungaroringre, és vegyen részt az Open Road képzésen, ahol
maga is rácsodálkozhat, mire képes megszokott kis vasparipája. Érdekes elméleti
tudnivalókat sajátíthat el, aszfalton és földpályán tesztelheti tudását. Ha a földpályás
dirt tréninget választja, motort is kap maga alá, és azon gyakorolhatja az off-road
motorozás trükkjeit. Akármelyik tanfolyamot választja, egyben biztos lehet: olyan
tudás birtokába jut, amellyel a motorozás egy életre szóló kalanddá változik!
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3 órás „Földpályás dirt képzés” Yamaha
XT125R motorral: a bemelegítés és
egyensúlygyakorlatok után a résztvevők
megtanulják a megcsúszások kezelését, szűk
fordulók bevételét, súlypontok megfelelő helyen
történő elhelyezését, centizgetést.

Elhelyezkedés / megközelítés:

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

¥ Nyitva tartás:
Egész évben előzetes bejelentkezés alapján.
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Vízi élmények Győrnél

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.

112

1 főnek 10 perc wakeboardozás a Dunán
sporthajóval húzva, oktatással, felszereléssel.
vagy
10 perc extreme JetSki kaland a Dunán, 180
LE-s Yamaha Wawe Runner jetskivel. Vezetői
engedéllyel vezethető, és 1 utas szállítható.
vagy
2-5 főnek 70 perc motorcsónakozás vezetéssel,
10 LE-s tRIBute RIB390 hajóval. Vezetői engedély
nem szükséges.
vagy
2 főnek 10 perc fánkozás jetski után vontatva a Dunán.
vagy
2-3 főnek 10 perc banán hajózás jetski után
vontatva a Dunán.

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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Hajó és kajak túra Horvátországban

Elérhetőség:
Galathea Búvárközpont
Iroda:
1065 Budapest, Weiner Leó u. 3.
Bázis:
Camp Ujča - Vučja draga bb
53284 Sv. Juraj, Horvátország
Honlap: www.galathea.hu
Telefon: 1/311-6485, 30/250-8800
E-mail: galathea@galathea.hu
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 alkalom kétszemélyes tengeri kajakbérlés
egész napra.
vagy
2 alkalom kétszemélyes tengeri kajakbérlés 3 órára.
vagy
4 alkalom egyszemélyes tengeri kajakbérlés 2 órára.
vagy

H

2 főre 1 alkalom hajós kirándulás Sveti Jurajba
+ tengeri kajakbérlés 1 órára egy- vagy
kétszemélyes kajakkal.

orvátországnak nem kell külön reklám. A csodás partok, az azúrkék tenger, a
verőfényes nappalok és naplementés esték sokunkat vonzanak erre a gyönyörű
vidékre. Ha mindez mégsem volna elég, jelentkezzen a Senj-nél található

Galathea Búvárközpontba, és válogasson a jobbnál jobb programok közül!
Béreljen kajakot, és evezzen kedvére a csodás partok mentén. Ha még teljesebb napra
vágyik, jelentkezzen partnerével a Sveti Juraj-ba induló motorcsónak kirándulásra,
melynek végén a kis, középkori halászfaluban, akár egy tengerre néző étterem teraszán
is elkölthetik vacsorájukat. Amennyiben inkább strandolna, ne maradjon le a hajóról,
amelynek úti célja Vela Luka csodaszép partjairól, öbleiről, szigeteiről, zöld dombjairól
és fenyveseiről híres városa. Akárhogyan is dönt, páratlan adriai élményekben és
kalandokban lesz része!
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Senj városa Rijekától 70 km-re,
Budapesttől pedig 505 km-re található. A partnerünk bázisa a Camp Ujča
kemping területén található.

vagy
2 főre 1 alkalom hajós kirándulás a Vela Luka öbölbe.
¥ Hasznos információk:
 Vigye magával a személyi igazolványát vagy útlevelét.
 A kajakozáshoz úszni tudás szükséges.
 Időjárásfüggő program.
 Ajánlott fürdőruhát, naptejet, sapkát és
napszemüveget csomagolni.
 A hajós kirándulások min. induló létszáma 8 fő.
 Partnerünk magyarul beszél.
¥ Szálláslehetőség a környéken:
Kemping vagy apartman szálláslehetőség
helyben, partnerünk segíthet a foglalásban.
¥ Nyitva tartás:
A senji bázis június 1-től augusztus 31-ig, májusban és
szeptemberben pedig hosszú hétvégéken van nyitva.
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Seholsziget Élménypark

Elérhetőség:
Seholsziget Élménypark
Cím:		

2610 Nőtincs, Diófa u. 41.

Honlap: www.seszi.hu
Telefon: 20/329-2422, 20/941-5505
E-mail: info@seszi.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

F

4 főnek belépő az élményparkba, valamint 1 éjszaka
Csillagfény táborban, és 1-1 program szabadon
választva a következőkből: élményvonatozás a
Tincsi Lokomotívval, sétakocsikázás Nőtincsen,
kézműves program, íjászat, lovaglás kipróbálása.
vagy
3 főnek 2 éjszaka Csillagfény táborban.
vagy
Egy 4 fős családnak belépő az élményparkba,
élményvonatozás a Tincsi Lokomotívval vagy
sétakocsikázás Nőtincsen, valamint kézműves
program és terepíjászat.

elejthetetlen program az egész család számára! A város nyüzsgését maguk
mögött hagyva itt kicsik és nagyok festői környezetben tölthetik aktívan a
napjukat, és gazdagodhatnak számtalan élménnyel. A Seholsziget Élménypark

olyan, mint egy mindentől távoli, apró mesevilág, ahová a valóságból egy függőhídon
át vezet az út. Innentől kezdve aztán kalandból nincs hiány: lovaglás, lovaskocsizás,
kézműveskedés, íjászat, kovácsolás, különböző korú gyerekek számára létesített
játszóterek, mini állatkert, állatsimogató, kisvonat, erdei madárösvény teszi örök
emlékké az itt töltött családi napot. A kicsiknek bizonyosan tetszeni fog!

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapesttől 60km-re, Vác irányába
az M2 autópályán és a 2-es főúton
Nőtincsig.

¥ Hasznos információk:
 Szállás bejelentkezés 14:00-tól, kijelentkezés
10:00-ig. Előzetes foglalás szükséges e-mailben.
 Polifoam matracot és hálózsákot vigyen magával.
 Hálózsák bérelhető.
 Közös wc, zuhanyzó, nyílt sütőhely.
 Wifi a közösségi helységben.
 Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
foci, röplabda, speedbadminton, ping-pong, bicikli
bérlés, horgászat.
 A szállás nem fűthető.

¥ Nyitva tartás:
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Iskolaidőben hétköznap: 9:00 - 17:00.
Iskolaidőben hétvégén és tanszünetekben
minden nap: 10:00 - 18:00. November 1-től
Március 1-ig zárva.
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Balta dobálás

Elérhetőség:
Balta Dobálás
Cím:		
		

1146 Budapest,
Ajtósi Dürer sor 19-21.

Honlap: www.baltadobalas.hu
Telefon: 30/955-8587
E-mail: info@baltadobalas.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

4 fő részére 1 alkalom balta dobálás.

Elhelyezkedés / megközelítés:
¥ Hasznos információk:
 Előzetes időpontfoglalás szükséges.
 A pályára ittas, vagy bódult állapotban belépni

M

szigorúan tilos.
 A játékosok a játék alatt biztosítással
rendelkeznek.
 Többféle méretű és súlyú balta választható.

74, vagy 75-ös trolival a Zichy Géza
utcáig, vagy az 5, 7, 110, 112-es
buszokkal a Cházár András utcáig,
vagy a 30, 30A, 230-as buszokkal
az Ötvenhatosok teréig. Mindegyik
megállótól pár perc sétára található.

i tudjuk, mi hiányzik az életéből: a balta dobálás. Higgyen a szemének,
jól olvasta. Több mint hobbi, több mint sport, ez egy igazi kaland, ahol
nem csupán a felgyülemlett feszültséget vezetheti le, hanem ügyességét,

figyelmét, precizitását is fejlesztheti. Ha úgy vesszük tehát, kifejezetten meditatív,
és természetesen nagyon szórakoztató. De hogyan is képzeljük el a programot? Ön

¥ Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 14:00-22:00
Szombat - Vasárnap: 12:00-22:00

összetrombitálja barátait, netán a családját, s ha elhiszik, hogy a lehetőség valós,
nem ment el az esze, már jöhetnek is az új élmények. Ráadásul a balta dobálás nem
csupán az erőemberek elfoglaltsága. A fizikumnál többet számít a technika, amelyet
igazán nem nehéz elsajátítani, így a sikerélmény hamar jön. A tevékenység története
Kanadába nyúlik vissza, s a szomszédos Egyesült Államokban, illetve Európában is
igen hamar elterjedt. 2017-ben Magyarországon világbajnokságot is rendeztek. Vágjon
hát bele, ki tudja, lehet, hogy a jövő balta dobáló bajnokát üdvözölhetjük önben!

118

119

Tereplovaglás a Mátrában

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:

1 fő részére 1,5 órás Pegazus túra vezetővel + EB
díj.
¥ Hasznos információk:
 Gyakorlott lovasok részére szervezett program.
 Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
 Sportos, szabadidős öltözet ajánlott.
 A helyszínen elérhető további programok:

A

ki a lovaglás szerelmese, és szereti a kihívásokat, annak biztosan örök életre
szóló élményt nyújt ez a lovas túra. A tereplovaglás során olyan lélegzetelállító
tájakat ismerhetünk meg, hogy szinte egy film szereplőjének érezhetjük

magunkat. Hazánk egyik legszebb része, a festői Mátra olyan arcait tárja elénk a túra
során, melyekről nem is gondolnánk, hogy lóháton megközelíthetőek. Hegyek, völgyek,
szőlődombok között barangolva mindig új és új látvány fogadja a vállalkozó szellemű
lovast. Ez a kaland gyakorlott lovast kíván, aki a vadregényes útvonalon harmóniában
van négylábú társunkkal, és a természettel. Ha valaki vállalkozik erre a fárasztó, ám

Elhelyezkedés / megközelítés:
Mátrafüred központjában, a főút
mentén ki van táblázva.

Mountaincart, Segway, Monsterroller, E-bike és
E-tandem 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:
Előzetes bejelentkezés alapján, az év bármely
időszakában.

testet, lelket felüdítő kirándulásra, más emberként tér meg otthonába, hiszen soha nem
felejthetjük el, hogy az ember nem ura, hanem része a természetnek.
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Vízisportok 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:

1 fő részére 15 perc jetski bérlés.
vagy
3 fő részére 10 perc vízibobozás.
vagy
2 fő részére 10 perc vízibobozás + 1-1 óra SUP
bérlés.
vagy
4 fő részére 10 perc vízibanánozás.

E

A jetskihez a felszerelés biztosított, hidegebb
időben neoprén ruha is.

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, SUP-ra, vízibanánra 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.

¥ Hasznos információk:
 Úszni tudás szükséges.
 Nagy teljesítményű Yamaha és Sea-Doo, ülő- és

álló jetskik.
 A pálya zárt, így nem szükséges jogosítvány a
jetskihez.
 A jetskizést 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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Dobogókőn jurtában

Elérhetőség:
Dobogókő Jurta szállás
Cím:		
		

2099 Dobogókő,
Eötvös sétány 10.

Honlap: www.dobogokojurta.hu
Telefon: 20/227-9685
E-mail: foglalas@dobogokojurta.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére 1 éjszaka szállás hétvégén,
túravezető füzettel.
vagy
2 fő részére 1 éjszaka szállás hétköznapokon
reggelivel, valamint túravezető füzettel.
vagy
2 fő részére 1 éjszaka szállás téli hétköznapokon,
valamint 2-2 alkalom sípálya felvonás.

D

obogókő a Visegrádi – hegység legmagasabb pontja. A Budapesthez közeli, mégis
varázslatosan nyugodt természeti környezetben található hegy nem csak földrajzi
adottságai miatt kitüntetett hely Magyarország térképén. Ez a gyönyörű táj varázslatos

szellemiséggel rendelkezik, ami rögtön megérinti az idelátogatókat. Aki arra vágyik, hogy
felfrissüljön, megpihenjen, lelkileg megtisztuljon, keresve sem talál erre alkalmasabb helyet,
mint az itt található Jurta szállás. Ez, az ősi formájában tökéletes, építkezési forma teljes
harmóniában van a világ szívdobbanásaival. Jurtában megszállni nem csak kaland, de szellemi
élmény is, hiszen évezredek bölcsessége összegződik ebben a hagyományos térben. Lehet a

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapestről a 11-es főutat Szentendre előtt Pomáz, Dobogókő irányában
elhagyva. A szállás a nagy parkolón
túl, az Eötvös sétány végén található.

¥ Hasznos információk:
 A jurta kulcsa a Zsindelyes Vendégházban
vehető át.
 Bejelentkezés 14:00-18:00, kijelentkezés 10:00-ig.
 Hétvége: péntek, szombat és ünnepnapi
éjszakák.
 Étkezés a Zsindelyes Vendégházban.
 Saját hálózsák/ takaró és törölköző szükséges.
 Síelési lehetőség az időjárás függvényében.
 Fűtés, világítás, konnektor a jurtákban.
 Számos túraútvonal a közelben.
 Ingyenes Wifi és parkolás.

Ferenczy – szikla mellett csendben figyelni a tájra és önmagunkra, de ha valaki inkább az aktív
pihenést részesíti előnyben, számos túraútvonal között válogathat. Bárhogyan is töltjük az
időnket Dobogókőn, testben és lélekben gazdagabban térünk haza.
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¥ Nyitva tartás:
A Feldobox Élménykupon a karácsonyi és
szilveszteri időszak kivételével egész évben
bármikor beváltható előre egyeztetett időpontban,
a szabad helyek függvényében.
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Élménylövészet

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:

1 fő részére 50 lövéses csomag:
 Cz 75 (9x19) 15 lövés
 Glock 17 (9x19) 15 lövés
 Taurus revolver (.357 Magnum) 6 lövés
 Remington 870 (12/76) 5 lövés
 AK47 (7,62x39) 9 lövés.
¥ Hasznos információk:

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,

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.

 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.

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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¥ Nyitva tartás:
Kedd-Péntek: 13:00-21:00
Szombat: 10:00-20:00
Vasárnap: 10:00-16:00
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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:

1 fő részére 1 szabadon választott 45 perces Mini
Hot Rod túra.
A bukósisak biztosított.
¥ Hasznos információk:
 B-kategóriás jogosítvány szükséges.
 A túrák a partner honlapján érhetőek el.
 Online időpont foglalás szükséges, készpénzes

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 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

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

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

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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Izgalmak a Pániq-szobában

Elérhetőség:
Pániq Szoba
Helyszínek:		
Cím1: 1085 Budapest,
		 Mária utca 29.

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

Cím2:
		

1146 Budapest,
Zichy Géza utca 14.

Cím3:
		

9022 Győr,
Bajcsy-Zsilinszky út 9.

Honlap: www.paniqszoba.hu
Telefon: 70/408-4684
E-mail: info@paniqszoba.hu

4 fő részére 1 alkalom belépő a Pániq-szoba 60
perces szabaduló játékaira.
¥ Hasznos információk:

A

visszaszámlálás megkezdődik. 60 perc áll rendelkezésére, hogy a vastag
acélajtó zárának kattanása után kiszabaduljon valahogy a 20 cm vastag
betonfalak szorításából. Nem kell egyedül maradnia ebben a szorult

helyzetben, ugyanis csatlakozhat Önhöz két barátja, hogy találékonyságukra,
kreativitásukra és intelligenciájukra támaszkodva közösen oldjanak meg ötletes
fejtörőket, rejtvényeket, kinyissanak számzárakat vagy trükkös ördöglakatokat…

 Előzetes online időpont és pálya foglalás
szükséges.
 Javasolt a program kezdete előtt 10 perccel
érkezni.
 Alsó korhatár 12 év vagy 18 év, pályánként
eltérő lehet.
 Angol nyelven is játszható.

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

A mindenre elszánt csapattagok számos pálya között válogathatnak, melyek
különböző történeteken keresztül vezetnek el a kijutáshoz. A helység minden sarka
egy talány, ami közelebb vezethet ahhoz, hogy megtalálják a szabadulás kulcsát,
miközben az idő egyre csak fogy.
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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.
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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.
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Bővebb információ: www.feldobox.hu
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Energikus feltöltődés Szabadidő,
Wellness és Gasztronómia területen
energia
információk
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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.

kártya

ajándék

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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Harmonikus kikapcsolódás Szabadidő,
Wellness és Gasztronómia területen

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

fantázia

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

ingyenes házhozszállítás!
Æ Havonta frissülő programajánlónkban saját maga számára válogathat számos vonzó árú szabadidős tevékenység között.

200

ÚJ

Æ Részletes információkat talál a Feldobox-ról és partnereiről.
Æ Kedvező feltételek mellett rendelhet ajándékokat: kényelem, -8% és

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHATNAK

Látogasson el honlapunkra: www.feldobox.hu

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy különleges kulturális programra

Érdeklődik vagy rendelni szeretne ?

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.
 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 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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