Élmény katalógus

Programlehetőségek
Üdvözöljük a feldobó élmények világában!

Gasztronómia

Fantázia ajándékának programajánlatából saját maga
választhatja ki azt az élményt, amelyre a legjobban vágyik.
Sokszínű és minőségi szolgáltatásokat nyújtó szabadidős,
wellness és gasztronómiai partnereket válogattunk össze
Önnek. Csak választania kell a katalógus alapján a 110 program
közül – nem lesz könnyű! – és nem marad más hátra,
mint élvezni a felejthetetlen élmény minden pillanatát!

Korlátlan büféebéd
MONGOLIAN BARBECUE

1125 Budapest, Márvány u. 19/a.
Tel: 1/212-3743
A program: 1 fő részére büféebéd korlátlan étel és
italfogyasztással, hétfőtől csütörtökig 12.00-17.00 között,
december 24.-január 1. időszak kivételével bármikor.

A Feldobox csapat

Itália ízei

BOCANOVA OLASZ ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA

1142 Budapest, Kassai tér 14.
Tel: 1/220-0210, 70/410-4433
A program: 2 fő részére egy-egy tészta/ rizottó/ pizza. A vendégek
az étterem étlapjáról szabadon választhatnak.
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Egyenesen Thaiföldről
SAWASDEE THAI ÉTTEREM

1052 Budapest, Semmelweis utca 2.
Tel: 1/308-7616
A program: 1 főre egy 2 fogásos ebéd, vagy vacsora. A vendég
szabadon választhat az étlapról egy salátát/ főételt (kivéve egyben
sült halak) és egy desszertet, valamint egy üdítőt/ limonádét.

Éltető édességek
NASPOLYA NASSOLDA

1061 Budapest, Káldy Gyula utca 7.
Tel: 70/380-8407
A program: 2 főre 1-1 tortaszelet/ pite szelet, mellé 1-1 kávé/
tea/ gyümölcslé (2dl)/ limonádé szabadon választva a kínálatból.
ℹ Minden tej-, tojás-, glutén-, szója és hozzáadott cukor mentes.

Budapest Jazz Club Bistro

A részletes felhasználási feltételek az élménykupon hátoldalán olvashatók.

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. Tel.: 1/798-7289
A program: 2 fő részére 1-1 saláta szabadon választható az
étlapról, valamint 1-1 pohár bor (2dl/fő) a ház borából.
ℹ Alkoholos ital fogyasztása csak 18 éven felülieknek.

Program térkép:
Belvárosi gasztrokaland
NIKA RESTAURANT

1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 7–9. Tel: 70/380-4924
A program: 2 fő részére 1-1 desszert + kávé + üdítő/limonádé VAGY
2 fő részére 1-1 Rózsakert/Zöldfűszeres Paradicsom leves + kávé/
üdítő/limonádé/pohár bor (2dl)/korsó sör/desszert VAGY 1 fő részére
1 főétel és 1 leves/desszert, melyet a vendég szabadon választhat
a speciális Nika Restaurant-Feldobox étlapról VAGY 2 fő részére
1-1 desszert + limonádé/pohár bor (2dl)/korsó sör.

Amerikai álom
DALLAS ÉTTEREM

1037 Budapest, Zay út 5. - Tel: 70/779-6520
A program: 2 főre szabadon választható az étterem főétlapjáról
1-1 Dallas Wings + 1 mártás VAGY 1 egy főre szóló Amerikai étel +
1 mártás/köret.
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Fenséges reggeli

Sörözés Debrecenben

2120 Dunakeszi, Verseny utca 20/b
Tel: 70/618-5229
A program: 2 fő részére 1-1 szabadon választott KV/ 3dl narancs
juice/ háziszörp + szabadon választva 1-1-t a reggeli kínálatból.

4025 Debrecen, Piac u. 29. - Tel: 52/536-373
A program: Egy 3 literes Stella Artois/ Staropramen zsiráf VAGY 4
db üveges sör szabadon választva az itallapról.

Élénkítő italok

Villa Rosato cukrászda

NAPSÜTÖTTE SÜTÖDE

A reggeli kínálatot a honlapunkon tudja megtekinteni.

BELGA ÉTTEREM ÉS SÖRÖZŐ

ℹ Sörfogyasztás 18 éven felülieknek.

MANTRA SPECIALTY COFFEE BAR

9737 Bükfürdő, Nyárfa utca 2.
Tel: 30/949-5155
A program: 2 fő részére 2-2 szelet süti + 1-1 palack víz, valamint
4 szelet süti elvitelre.

Cseh sörök

Szekszárdi borkóstoló

1067 Budapest, Csengery utca 62.
Tel: 1/720-4620
A program: 2 főre 1 vegyestál (3 féle sörkorcsolya) és 4 pohár sör
(0,3l/tétel/fő) VAGY Elvitelre 1 db aktuális díszdobozos sörcsomag
7-10 üveg sörrel (változó kínálat).

7100 Szekszárd, Decsi-Szőlőhegy, 56-os főút, 11-es kilométerkő
Tel.: 74/311-961; 20/429-2430
A program: 1 főnek 7 tételes Prémium borkóstoló.

Dolce Vita

Kóstoló a Bock Pincészetnél

1142 Budapest, Kassai tér 14.
Tel: 1/273-0090
A program: 5 szelet szabadon választott sütemény VAGY 2 fő
részére 1-1 kávé/tea/üdítő, valamint 3 szelet szabadon választott
sütemény.

7772 Villány, Batthyány utca 15. - Tel: 72/492-919, 30/997-5600
A program: 2 főre 4 tételes borkóstoló (bármelyik variáció)
borkorcsolyával VAGY 2 főre 6 tételes borkóstoló (bármelyik variáció) VAGY
3 főre 6 tételes borkóstoló (1. variáció) VAGY 4 főre 4 tételes borkóstoló (1.
variáció). A program része egy vezetett pincelátogatás is minden esetben.

Görög ízek a Duna-parton

Borkóstoló Fertőrákoson

2000 Szentendre, Dunakorzó 9.
Tel: 26/303-178
A program: 2 főre 1-1 Melitzano saláta/ Dolmades/ Htipiti/
Manouri + 1-1 házi szörp/ víz/ 0,25 l üdítő VAGY 1 fő részére 1
főétel és 1 köret/ desszert szabadon választva a speciális Görög
Kancsó- Feldobox-os étlapról.

9421 Fertőrákos, Fő u. 72. - Tel: 99/355-146
A program: 2 főre 4 tételes borkóstoló (0,5 dl/tétel/fő) az alábbi
borokkal: Leányka, Kékfrankos válogatás, Pinot Noir, Syrah VAGY
2 főre 5 tételes borkóstoló (0,5 dl/tétel/fő) az alábbi borokkal:
Leányka, Ráspi Rozé, Kékfrankos, Zweigelt és Zweigelt válogatás.

Kányaváry borok

Felszabadító borozás

8743 Zalaszabar, Hrsz. 1565
Tel: 30/362-8118
A program: 1 fő részére 8 tételes borkóstoló VAGY 2 fő részére
4 tételes borkóstoló.

3950 Sárospatak Kossuth Lajos út 25.
Tel: 70/442-6146
A program: 3 fő részére 60 percnyi játék Tokaj-Hegyalja első,
boros témájú szabaduló szobájában, 1 -1 pohár prémium
minőségű borral és snack-kel.

1053 Budapest, Veres Pálné utca 17.
Tel: 70/392-0212
A program: 2 főre 1-1 kávé/ tea/ forrócsoki/ chai latte/ coffee
fruit/ matcha latte + 1-1 szendvics/ sütemény VAGY 5 kézműves
sör elvitelre, szabadon választva a kínálatból.

JAROMÍR68 SÖRÖZŐ

TAKLER KÚRIA

Alkoholos ital fogyasztása csak 18 éven felülieknek.

ℹ 18 éven felülieknek.

BOCADOLCE CUKRÁSZDA KÁVÉZÓ

ℹ Cukormentes, gluténmentes és paleo sütemények is.

GÖRÖG KANCSÓ ÉTTEREM

KÁNYAVÁRY BORBIRTOK

Borfogyasztás 18 éven felülieknek.

BOCK ÓBOR ÉTTEREM

18 éven felülieknek. A borkóstoló variációk megtekinthetők a Bock
Óbor Étterem honlapján.
RÁSPI ÉTTEREM ÉS BORÁSZAT

18 éven felülieknek.

HARSÁNYI PINCÉSZET - CUVÉE RENDEZVÉNYHÁZ

18 éven felülieknek.

Naplemente a Dunáról

Aromás párlatok

2000 Szentendre, Dunakorzó.
Tel: 26/303-178
A program: 3 fő részére 1-1 ital VAGY 1 fő részére 1 étel és 1 ital
szabadon választva a kínálatból.

5700 Gyula, Külterület 0272/168 hrsz
Tel: 70/418-5732
A program: 2 főre 3 féle díjnyertes pálinka kóstolása (2cl/pálinka/
fő), mellé pogácsa, ásványvíz és üzemlátogatás a pálinkafőző
mester vezetésével.

RIVERSIDE ÚSZÓMŰ

GYULAI PÁLINKA MANUFAKTÚRA KFT.

18 éven felülieknek.

Szegedi Taj Mahal

Western hangulat

6722 Szeged, Gutenberg utca 12.
Tel: 62/452-131
A program: 2 fő részére 1-1 különleges csirke curry körettel,
szabadon választható az étterem étlapjáról.

5081 Szajol, Széchenyi krt. 35. - Tel: 56/446-090
A program: 2 fő részére 1 kétszemélyes tál, vagy 1-1 hal-,
vad- vagy tészta étel.

TAJ MAHAL ÉTTEREM
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CONVOY CITY ÉTTEREM
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Kecskeméti megálló

Babafészkelő jóga

6000 Kecskemét, Borbás utca 50.
Tel: 76/702-638, 30/445-3140
A program: 2 fő részére 1-1 csésze leves + 1-1 desszert szabadon
választva az étlapról.

Relax Jógastúdió, 1012 Budapest, Logodi utca 19.
Tel: 20/539-1877; www.babafeszkelo.hu
A program: 1 alkalom a Babafészkelő csoport foglalkozásaiból
VAGY 2 alkalom 90 perces nőijóga óra (megosztható 2 fő
részére is).

Reggeli a Mátrában

Tisztító sóbarlang

Mátrafüredi bázis, 3232 Gyöngyös, Parádi út 8.
Tel: 37/630-863
A program: 2 fő részére 1-1 reggeli/ desszert + 1-1 kávé/ tea/
forrócsoki, valamint 1-1 üdítő/ víz VAGY 1 fő részére 1 főétel
szabadon választva az étlapról.

1211 Budapest, Posztógyár utca 1. - Tel: 20/327-3665
A program: 3 alkalom légzésterápia/hahota jóga belépő
(megosztható több fő részére) VAGY 4 alkalom sóbarlang belépő
(megosztható több fő részére).

FEKETE GÓLYA ÉTTEREM

4 ÉVSZAK - PALÓC BISTORANT

BABAFÉSZKELŐ

SÓTERÁPIUM

Szarvasi feltöltődés

LIGET WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL ****

Wellness
Belvárosi kényeztetés
ÉN KICSI SZENTÉLYEM

1092 Budapest, Ráday utca 9. Tel: 30/780-5862
A program: 1 fő részére 45 perces hollywood gyanta nőknek VAGY
1 fő részére gyantáztatás egy szabadon választott testrészen VAGY
1 fő részére 30 perces reflexzónás talpmasszázs + egy csésze keleti
tea különlegesség VAGY 1 fő részére 30 perces frissítő talpmasszázs.

5540 Szarvas, Erzsébet Liget – Tel: 66/311-954 406-os mellék
A program: 1 felnőtt és 1 gyermek részére fürdő és wellness
belépő VAGY 1 fő részére fürdő és wellness belépő + 40 perc
sóbarlang használat + 6 perc szolárium VAGY 1 fő részére 25
perces frissítő hatású test peeling, bambusz őrleménnyel
VAGY 1 fő részére 25 perces fejmasszázs.

Széchenyi fürdő

1146 Budapest, Állatkerti krt. 11.
Tel: 1/317-2754, 1/317-1377 (Hungária Koncert)
A program: 1 fő részére szekrényes belépő a Széchenyi fürdőbe.
ℹ A jegyeket csak 9:00 és 18:00 között a „Welcome desk” (Hungária
Koncert Kft.) pultoknál lehet átvenni.

Időpontfoglalás csak telefonon keresztül.

Stresszoldó fürdő

Kezelések uraknak

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.
Tel: 1/436-4130
A program: 1 fő részére 20 perces szabadon választott fürdő.

1137 Budapest, Pozsonyi út 12.
Tel: 1/786-4642, 30/691-4642
A program: 1 alkalom férfi hajvágás VAGY 30 perces japán
manikűr.

Privát személyi edzés

Thai masszázs

1125 Budapest, Mátyás király út 42/c
Tel: 30/972-2612
A program: 20 perces Speed Workout edzés + 15 perc Rollshape
használata VAGY 30 perc Infrashape Horizontal használata + 15
perc Rollshape használata.

1056 Budapest, Só utca 5.
Tel: 1/780-0665, 20/529-4747
A program: 20 perces thai masszázs.

Élénkítő arckezelés

Kubai ritmusok

1011 Budapest, Fő u. 42.
Tel: 20/624-4750
A program: 1 alkalom bőrtípusnak megfelelő hatóanyagos
krémmel történő arc-nyak- és dekoltázsmasszázs, melyet egy
tápláló, regeneráló pakolás követ. Időtartam: kb. 50 perc.

8 helyszínen országszerte: Budapest 7. kerület, Debrecen,
Gyöngyös, Győr, Miskolc, Szombathely, Veszprém, Zalaegerszeg.
A program: 1 fő részére 3 alkalom kubai salsa táncóra.

Keleti megnyugvás

Hatóanyagos arcápolás

Budapesten a II., az V. és a XII. kerületben. – Tel: 30/830-0082
A program: 1 fő részére 30 perc hát- vagy talpmasszázs.

9 helyszínen országszerte: Budapest 3., 13., 14. kerület, Budaörs,
Dunakeszi, Miskolc, Kazincbarcika, Sárospatak, Szeged.
Tel: 46/560-372, 46/555-215
A program: 30 perces arckezelés: arc letisztítása, hatóanyagos
kényeztető arcmasszázs.

ARONIA SPA ÉS WELLNESS

SPEED WORKOUT

HÁRY SZÉPSÉGSZALON

THAI HARMÓNIA TRADÍCIONÁLIS MASSZÁZSSZALON

06

MASCULIN***** FÉRFI KOZMETIKAI SZALON

SIAM CENTER THAI MASSAGE

SALSA FUERTE TÁNCISKOLA

ℹ 14 éven felülieknek. A tanfolyamok helyszínenként változó
időpontokban indulnak.

HIGH-CARE CENTEREK/STÚDIÓK
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Rúdtánc és légtorna edzés

Frissítő masszázsok

1023 Budapest, Lajos utca 33. IV/2.
Tel: 30/950-5083
A program: 2 alkalom rúdtánc, stretching, balett, aerial hoop,
aerial silk vagy táncos csoportos óra, mely megosztható 2 fő
részére.

7081 Simontornya, Malom út 33.
Tel: 74/486-560
A program: 1 fő részére 1 alkalommal 30 perces frissítő svéd-,
szépítő arc-, vagy stresszoldó hát- és vállmasszázs.

Jóga a Sankalpa stúdióban

Egészség és kényeztetés

1073 Budapest, Erzsébet körút 54.
Tel: 20/931-6817
A program: 3 alkalmas jóga bérlet, valamint korlátlan fogyasztás
a teázó sarokban.

2673 Nógrádgárdony, Kórház u. 1.
Tel: 30/251-5464, 35/371-527, 35/371-513
A program: 1 fő részére 30 perc szabadon választott masszázs
VAGY 1 alkalom Medyjet használat, valamint Vízitorna/ Aqua rider/
Aqua pad/ Fitvibe (rezgő tréner) igénybe vétele.

Fehérvári ellazulás

Szenior torna

8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 12.
Tel: 22/814-400
A program: 1 napi fürdő belépő VAGY 1 alkalom 60 perc svéd
frissítő masszázs VAGY 2 alkalom 1,5 órás fürdő belépő, mely
megosztható 2 főre.

Szenior torna: 1172 Budapest, Ferihegyi út 27. (Liget Wellness)
Tel: 30/555-1344
A program: 1 fő részére 6 alkalmas szenior torna bérlet.

ARTPOLE BUDA STUDIO

SANKALPA JÓGASTÚDIÓ

ÁRPÁD FÜRDŐ

FRIED KASTÉLYSZÁLLÓ RESORT

FŐNIX MEDICAL WELLNESS RESORT

MAKKA SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET

Boros masszázsok és kezelések
BOCK HOTEL ERMITAGE

7772 Villány, Batthyány utca 15.
Tel: 72/492-919, 30/997-5600
A program: 1 főre 50 perc aromaterápiás/szőlőmagolajos/
portugieseres masszázs vagy energetizáló borterápia. A program
része egy vezetett pincelátogatás is.

Szabadidő

Kaposvári kényeztetés

Quad élmény

7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 2/a. - Tel: 82/319-319
A program: 3 alkalom vákuumos nyirokmasszázs géppel
(1 alkalom kb. 30 perc) VAGY 2 alkalom fogyasztó cellulit kezelés
tekercseléssel (1 alkalom kb. 80 perc) VAGY 1 alkalom alap
arckezelés kombinált bőrre (kb. 90 perc).

Találkozási pont: 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky u. 71.
Tel: 23/336-261
A program: 1 fő részére 20 perc pálya vagy terep quadozás VAGY 1 fő
részére 20 perc quados „Bányakaland” Törökbálinton VAGY 2 fő részére
15 perc terepjárós kaland Törökbálint-Érd-Sóskút térségében.

Wellness nap Cegléden

Bevezetés a golf rejtelmeibe

2700 Cegléd, Fürdő út 24.
Tel: 53/510-900
A program: 1 fő részére 20 perces hát/aroma/gyógymasszázs
+ 6 perc szolárium.

2024 Kisoroszi, Golfpálya (Szentendrei-sziget) - Tel: 70/503-0202
A program: 1 főre 1 alkalom bevezető óra vezető pro oktatóval
(kb. 30 perc), majd lehetőség a gyakorló pálya használatára 1
kosár labdával VAGY 3 alkalom a gyakorlópályán összesen 6 kosár
labdával (megosztható 3 főre). Golfütő biztosított.

Masszázsok Pécsett

Kedvcsináló sznorkelezés

7624 Pécs, Alkotmány utca 75/1.
Tel: 72/311-400, 20/410-4374
A program: 40 perces Guinot aromatic kiwi testradír VAGY
30 perces Guinot arcmasszázs + 30 perces peeling hátmasszázs
VAGY 30 perces hátmasszázs + 30 perces talpmasszázs.

Vučja draga bb, 53284 Sv. Juraj, Hrvatska
Tel: 1/311-6485, 30/250-8800
A program: 1 főre hajós kirándulás sznorkelezéssel
Horvátországban.

Kikapcsolódás Mezőkövesden

Falmászás

3400 Mezőkövesd, Zsóry-fürdő, Fülemüle u. 2.
Tel: 49/505-030
A program: 1 főre 1 napos belépő a wellness részlegbe + frissítő
Balneo koktél VAGY 2 főre 20-20 perces svéd-, frissítő talp- vagy
fej- és arcmasszázs.

1024 Budapest, Lövőház utca 2-4. Mammut I. 4. em.
Tel: 70/222-3065
A program: 2 alkalom korlátlan idejű belépő + mászócipő +
magnéziászsák (felosztható 2 főre).

AMAZON SZÉPSÉGSZIGET

HOTEL AQUARELL****

GUINOT KOZMETIKA

BALNEO HOTEL ZSORI THERMAL & WELLNESS ****
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RMC MOTOR KFT. – QUAD TOURS

ℹ Alsó korhatár: 18 év.

MAGYAR GOLF CLUB

JADRANSKA GALATHEA DIVING CENTER

A program kb. 2 óra. A maszk, légzőcső és uszony biztosított.

GRAVITY BOULDER TEREM
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Állatkerti séta

Csodák Palotája

1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.
A program: 2 gyermek részére belépőjegy az állatkertbe.

1036 Budapest, Bécsi út 38-44.
Tel: 1/814-8060
A program: 1 felnőtt részére belépőjegy a Csodák Palotájába + 1
belépőjegy egy szabadon választott élményvetítésre.

Margitszigeti tekergés

Sétahajózás a Balatonon

1138 Budapest, Margitsziget, Hajós A. sétány 1.
Tel: 1/329-2073, 1/329-2746
A program: 1 órára családi tandem (6 felnőttnek és 2 gyereknek)
vagy bringóhintó (3 felnőttnek és 2 gyereknek) kölcsönzés +
kvízlap.

8600 Siófok, Krúdy sétány, Kikötőállomás, 8-as hely
Tel: 30/542-4537, 30/542-4208
A program: 1 órás sétahajózás a Talizmán Sétahajón 4 fő (felnőtt
vagy gyerek) részére VAGY 20 perces motorcsónakázás 2 fő
részére.

Boeing és Airbus szimulátor

Quad pálya

1116 Budapest, Hunyadi János u. 162.
Tel: 30/860-9411
A program: 20 perc szimulációs élményrepülési program.

1112 Budapest, Gyógyvíz utca.
Tel: 20/454-4641
A program: 1 fő részére 15 perc quadozás.

Kispályás teremfoci és squash

Siklóernyő és kite oktatás

1117 Budapest, Budafoki út 111-113.
Tel: 1/206-2756, 1/206-5234
A program: 1 alkalommal 1 órás kispályás teremfocibérlés
hétköznap 16:00 óráig vagy 22:00 óra után VAGY 1 alkalommal 1
órás fallabda terembérlés hétköznap 17:00 óra után.

Változó helyszínek Budapest környékén.
Tel: 20/926-4251
A program: 1 fő részére 90 perces siklóernyő oktatás talaj menti
gyakorlással hétvégén VAGY 1 óra kite oktatás, bevezetés a kiteozásba szárazföldön, a kite irányításának gyakorlásával.

Squash & Wellness

Mátrafüredi felfedező expedíció

1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Tel: 1/505-3670, 1/505-3600
A program: 2 főre 1 óra squash bármely időszakban + a wellness
részleg korlátlan használata.

3232 Mátrafüred, Parádi út 8.
Tel: 20/449-4444
A program: 2 fő részére High-Tech Kódjátszma.

Hajós városnézés a Dunán

Gokartfutam

1051 Budapest, Vigadó tér Hajóállomás, 7-es kikötő
Tel: 1/317-2203
A program: 1 fő részére nappali / esti hajós városnéző program
(kb.1 óra).

1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. P02 – D szektor
Tel: 30/736-7004
A program: 2 menet gokart fedett pályán (felosztható 2 főre).

3D Galéria

Célbalövés

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 17.
Tel: 30/211-8863
A program: 1 fő részére belépőjegy a 3D Gallerybe + A4-es
nyomtatott kép.

1112 Budapest, Gyógyvíz utca.
Tel: 20/454-4641
A program: Célbalövés légpuskával és/vagy paintballal és/vagy
íjjal (összesen 35 lövés).

Csokoládé Múzeum

Látogatás a Tropicariumba

FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

ℹ A jegyeket csak a Feldobox irodában lehet átvenni az élménykupon
ellenében. (Tel.: 1/315-2312).

BRINGÓHINTÓ - BRINGÓVÁR

HIGHFLY SZIMULÁTOR KÖZPONT

GOLD CENTER

RUBIN WELLNESS & CONFERENCE HOTEL ****

T FLOTTA

ℹ Májustól szeptember végéig.

KŐKALAND SPORT & ÉLMÉNYPARK

AIR MAX SIKLÓERNYŐS ÉS KITE ISKOLA

ℹ Március 15-től november 15-ig. Siklóernyőzés 16 éves kortól.

HIGH-TECH SPORTOK BÁZISA

ℹ Törölköző biztosított.

LEGENDA

3D GALLERY BUDAPEST

1162 Budapest, Bekecs u. 22.
Tel: 1/401-5000
A program: 1 fő részére Praliné Túra a Csokoládé Múzeumban,
amely tartalmazza a múzeumlátogatást, a program során
elfogyasztott kóstolókat, a saját csokoládé készítést, a forró
csokoládét és filmvetítést. A program kb. 2 órás.
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G1 ASIA GOKART CENTER

KŐKALAND SPORT & ÉLMÉNYPARK

TROPICARIUM - ÓCEANÁRIUM

Campona, 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43.
Tel: 1/424-3053
A program: 2 fő részére belépés a Tropicariumba.
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Kalandpark, paintball & quad

A vendéglátás alapjai

- Koppány-Völgye Kalandpark, 4027 Debrecen, Nádor utca 2.
- Koppány Fogadó, 4078 Debrecen-Haláp, Koppány-Völgye
Tel: 70/945-8175
A program: Kalandpark családi jegy (1 felnőtt, 2 gyermek) VAGY 2
főnek kalandpark belépő VAGY 1 főnek Kalandpark belépő + 2 kör quad
VAGY 4 kör quad (megosztható 2 főre) VAGY 1 főre paintball 300 golyóval.

1036 Budapest, Korona tér 1.
Tel: 1/375-6249
A program: Családi/ 3 felnőtt részére szóló belépés és 1
társasjáték-klub/ táncház programon való részvétel.

Családi fürdőzés

Virtuális valóság próba

5435 Martfű, Ifjúság út 2.
Tel: 56/452-416
A program: Egésznapos családi fürdőbelépő 2 felnőtt
és 3 gyermek részére.

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 142.
Tel: 96/566-280
A program: 2 fő részére belépőjegy + virtuális valóság élmény
Oculus Rift szemüvegben.

Szörf és vitorlás

Látogatás a múltba

8623 Balatonföldvár, Rákóczi út, Nyugati strand
Tel: 70/600-8651
A program: 1 főre 1 óra szörf oktatás VAGY 2 óra merev SUP bérlés
(megosztható 2 főre) VAGY 1 főre 1 óra vitorlás (Jolle) bérlés vitorlás
tudással rendelkezőknek (max. 3fő/hajó).

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.
Tel: 72/500-350
A program: 2 fő részére „Ókortól a középkorig jegy”, mely a
következő helyszínekre érvényes: Ókeresztény Mauzóleum,
Cella Septichora Látogatóközpont, Középkori Egyetem. Valamint
fotójegy 1 fő részére.

Készítsd el magadnak

Feszty körkép

1034 Budapest, Bécsi út 92.
Tel: 20/371-6318
A program: 1 főre szóló 1 órás gyertyamártó workshop VAGY
1 fő részére 1,5 órás üveglencsés ékszerkészítő workshop.

6767 Ópusztaszer, Szoborkert utca 68. - Tel: 30/982-3117
A program: 1 felnőtt + 1 gyerek részére Park belépő + íjászat 2*5
lövéssel nyáron VAGY 1 főnek Feszty jegycsomag + parkjárat + íjászat
2*5 lövéssel VAGY 2 főnek Feszty jegycsomag télen VAGY 2 felnőtt
+ 2 gyerek részére Park belépő télen.

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI MÚZEUM

ℹ A quad és a paintball csak a Fogadónál vehető igénybe.

MARTFŰ TERMÁL SPA

WASSERSTART SPORTKÖR

Májustól szeptember végéig.

URSA MAIOR KREATÍV MŰHELY

FUTURA INTERAKTÍV TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉLMÉNYKÖZPONT

ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED

ÓPUSZTASZERI NEMZETI TÖRTÉNETI EMLÉKPARK

A nyári időszak március közepétől októberig tart. A pontos nyitva
tartás az Emlékpark honlapján megtekinthető.

Barkácsolás nyitott műhelyben

Vadregényes lovaglás

1141 Budapest, Mályva u. 15. – Tel: 1/613-5979, 20/316-5640
A program: 1 fő részére 2 óra szabad műhelyhasználat,
akár kombinálva is a következő lehetőségek közül: standard
munkaállomás, 3D nyomtató, Canon IPF670 tekercsnyomtató,
festőterem.

6050 Lajosmizse, Alsólajos 224.
Tel: 76/356-555, 76/356-974
A program: 1 fő részére 60 perces lovaglás futószáron, karámban
vagy terepen kísérővel.

Kicsiknek kreatívan

Csodák mesterei

1061 Budapest, Király utca 8-10. (Central Passage) 1. em.
Tel: 30/584-6626
A program: 1 gyermek és 2 kísérő belépés VAGY 1 gyermek és 1
kísérő belépés, valamint 2 db üdítő és 2 db desszert a büfében.

1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102.
Tel: 20/ 612-0467
A program: 1 fő részére 2 alkalom villám bűvész tanfolyam
VAGY 1 fő részére 1 alkalom bűvész tanfolyam ajándék
kellékekkel.

Társkereső rendezvények

Reneszánsz Élménybirtok

CREATOR NYITOTT MŰHELY

MINIPOLISZ

WWW.RAPIDRANDI.HU

Tel.: 30/593-2700
Változó helyszínek Budapesten
A program: KinyitLakat Társkereső Party VAGY 7x7 perces
minirandik.

12

GERÉBY KÚRIA ***

BŰVÉSZ SZÍNHÁZ

7346 Bikal, Rákóczi u. 22.
Tel: 72/459-547
A program: 1 főre 1 napos belépő az Élménybirtokra.
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Kastély túrák Sopron környékén

Kalandpark a Bükkben

9431 Fertőd, J. Haydn út 2. - Tel.: 99/537-640
A program: 2 felnőtt és 2 gyerek részére családi belépő a
fertődi Esterházy-kastélyba VAGY 2 felnőtt és 2 gyerek részére
családi belépő a Széchenyi István Emlékmúzeumba, a Széchényi
Mauzóleumba és a méntelepre Nagycenken VAGY 6 fő részére
belépő a Sopronbánfalvi Kolostor Hotelbe.

3323 Szarvaskő, Borsod u. 9.
Tel: 36/352-201
A program: 2 fő részére 1 modul használata a kalandparkban.

Énekeljünk együtt!

Repülőgép tárlat

1085 Budapest, Pál utca 2. fszt. 2.
Tel: 20/335-1804
A program: 1 főre 1 alkalom részvétel 1,5 órás magán hangképző
órán.

5000 Szolnok, Indóház út 4-6.
Tel: 56/781-530, 56/781-539
A program: 2 fő részére belépő a Reptárba VAGY 1 fő részére
belépő a Reptárba + MiG-29-es szimulátor + 4D mozi
+ Pilótapont használata.

Koncertek és dunai sétahajózás Budapesten

SUP, kenu és vízibicikli

Duna Palota, 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.
Szent István Bazilika, 1051 Budapest, Hercegprímás u. 7.
Tel: 1/317-2754, 1/317-1377
A program: 1 főnek Drink & Cruise (14:00, 19:00 vagy 22:00)
vagy Party & Cruise (jegyek a Duna Palotában) VAGY 1 főnek 2.
kategóriás jegy Folklór előadásra VAGY 1 főnek 2. kategóriás jegy
Orgonakoncertre a Szent István Bazilikában.

2483 Gárdony, Holdfény sétány - Tel: 70/317-7044
A program: 1,5 óra vízibicikli kölcsönzés VAGY 2,5 óra SUP bérlés
mentőmellénnyel VAGY 3 óra 1 személyes Bilbao/ Scapa/ Swing kajak
bérlése VAGY 2 óra 2-3 személyes kajak bérlése VAGY 1 óra 4 személyes
kenu bérlése.

SUP-ozás

Kajakozás Horvátországban

2360 Gyál, Fundy Tó, Fundy Fun Park
Tel: 70/779-7312
A program: 2 fő részére 1 óra SUP bérlés.

Vučja draga bb, 53284 Sv. Juraj, Hrvatska.
Tel: 30/250-8800
A program: 1 alkalom 2 személyes kajakbérlés (2 óra)
VAGY 2 alkalom 2 személyes kajakbérlés (1 óra) VAGY 3 alkalom
1 személyes kajakbérlés (1 óra).

Kötélpálya és trükkös bicikli

Kihívások kicsiknek és nagyoknak

1112 Budapest, Gyógyvíz utca.
Tel: 20/454-4641
A program: 1 fő részére 30 perces kötélpálya + trükkös biciklik
program.

9400 Sopron, Lővérek Károly kilátói parkoló.
Tel: 70/396-7080
A program: 1 felnőtt +1 gyerek (14 éves korig) belépő VAGY
2 felnőtt sétálójegy + 2 gyerek (14 éves korig) belépő VAGY
2 felnőtt belépő.

Labirintusozás

Pécsi kalandpark

6767 Ópusztaszer, Szoborkert utca 1.
Tel: 30/981-9914
A program: 3 főre belépőjegy, valamint 1-1 üdítő szabadon a
büféből, VAGY Családi belépőjegy ( 2 felnőtt, 2 gyerek), valamint
1-1 üdítő szabadon a büféből.

7628 Pécs-Árpádtető
Tel.: 72/515-927, 72/244-440
A program: 1 felnőtt részére egész napos belépőjegy a kalandparkba.

Bükfürdői kalandpark

Zamárdi Kalandpark

ESZTERHÁZA KULTURÁLIS, KUTATÓ- ÉS FESZTIVÁLKÖZPONT

HANGDALA

HUNGÁRIA KONCERT KFT. JEGYPÉNZTÁRA

JET-PARK FUNDY TÓ

ℹ Úszni tudás szükséges.

KŐKALAND SPORT & ÉLMÉNYPARK

CSILLAGÖSVÉNY ÚTVESZTŐ ÖKO ÉLMÉNYPARK

KRISTÁLY TORONY

9737 Bükfürdő, Nyárfa utca 2.
Tel: 94/558-030
A program: 1 felnőtt és 1 junior/ gyerek 3 órás Kristály Torony
kalandpálya belépő VAGY 1 junior/ gyerek Kristály Torony napi
belépő.

ÖKO-PARK PANZIÓ-KEMPING*** ÉS KALANDPARK

REPTÁR – SZOLNOKI REPÜLŐMÚZEUM

CROSSWATER VELENCEI-TÓ

ℹ Megosztható több fő/ alkalom között. Májustól szeptember végéig.
Mentőmellény biztosított.

JADRANSKA GALATHEA DIVING CENTER

LŐVÉR KALANDPARK

MECSEXTRÉM KALANDPARK

ℹ Az ajánlat 2019. október 31-ig érvényes. 2020-tól a program
változhat, melyről honlapunkon talál tájékoztatást.

8621 Zamárdi, Siófoki út.
Tel: 20/449-6832
A program: 1 felnőtt részére mászójegy VAGY 1 gyerek részére
mászójegy + 10 perc vízihenger + 1 kör élménygőzős.
ℹ Május elejétől október végéig, időjárástól függően.

Seholsziget élmények

Diósgyőri kalandpark

2610 Nőtincs, Diófa u. 41.
Tel: 20/934-1958
A program: 2 felnőtt és 2 gyerek részére családi belépőjegy,
és egy szabadon választott program a következők közül:
élményvonatozás a Tincsi Lokomotívval / 15 perces sétakocsikázás
Nőtincsen / kézműves program / íjászat.

3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 8.
Tel: 46/546-405, 30/336-2176
A program: 1 órás Műfüves pálya bérlése VAGY 2 fő részére 1 óra
gyermek kötélpálya használata + 1-1 alkalom légvár/ aranymosó
használata VAGY 2 fő részére 1 alkalom szabaduló szoba
VAGY 2 fő részére 1 óra junior kötélpálya használata.

SEHOLSZIGET ÉLMÉNYPARK
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LILLAFÜREDI SPORT- ÉS KALANDPARK
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Bowling élmény

Kalandpark Zalaszabaron

1148 Budapest, Örs vezér tér 24. Sugár Üzletközpont
Tel: 30/580-2034
A program: 1 óra bowlingozás hétfőtől péntekig 18 óráig vagy
hétvégén 14 óráig (egész évben).

8743 Zalaszabar, Hrsz. 1565
Tel: 30/362-2818
A program: 2 fő részére kalandjegy VAGY 1 fő részére
kalandjegy + 2 óra eSport.

SUGÁR BOWLING & PUB

ZOBORI ÉLMÉNYPARK

Gokart Kecskeméten
GOKART STADION

6000 Kecskemét, Szent László krt. 64.
Tel: 76/505-175, 30/651-1490
A program: 1 fő részére 1 menet gokart + regisztráció + maszk.

Városnéző séták
IMAGINE BUDAPEST

Iroda: 1053 Budapest, Királyi Pál utca 18.
Tel: 20/454-1916
A program: 1 fő részére szabadon választott tematikus
városnéző túra.

Kreatív foglalkozások
MADE BY YOU

1122 Budapest, Városmajor utca 28/a. Tel: 20/955-3984
1053 Budapest, Királyi Pál utca 11. Tel: 20/597-0893
A program: 1 alkalom kerámiafestés szabadon 1 db narancssárga
polcról választott kerámiával VAGY 1 alkalom kerámiafestés
szabadon 1 db 11x11 cm-es csempe + egy citromsárga polcról
választott kerámia megfestésével.

Nyílt curling edzés

Szelfi és édesség
SZELFI MÚZEUM

1061 Budapest, Paulay Ede utca 43.
A program: 1 fő részére belépő a Szelfi Múzeumba
+ 1 szabadon választott süti a cukrászdában.

KAMARAERDEI CURLING CLUB

1112 Budapest, Susulyka utca
Tel: 1/249-8160, 30/737-3541
A program: 1 alkalom nyílt curling edzés + 1 szabadon választott
alkoholmentes ital az itallapról.

Teljesen tisztára mosott, simatalpú sport- vagy edzőcipő kötelező.

Élményfalu Sarudon
ÉLMÉNYFALU

Csupakaland Élménypark

Savoya Park: 1117 Budapest, Hunyadi János út 19.
Auchan Fót: 2151 Fót, Fehérkő u. 1.
Tel: 70/418-1980
A program: 4 alkalmas belépő a Csupavár Mászókára
(megosztható több gyermek között) VAGY 3 gyermek részére
hétköznapi/ 2 gyermek részére hétvégi 2 órás belépő
a Nerf pályára.

3386 Sarud, KalandPart (Tisza-tó)
Tel: 30/377-2211
A program: 3 fő részére strandbelépő VAGY 2 fő részére
strandbelépő + 1 órás kerékpárbérlés/ 1 órás 2 személyes
tengeri kajak bérlés.
Június 1. - szeptember 1. között.

Helikopter szimulátor központ

Nordic Walking

1119 Budapest, Hadak útja 6. hátsó épület
Tel: 70/332-2299
A program: 15 perces helikopter szimulátor vezetése.

Rákoskeresztúr és környéke.
Tel: 30/555-1344
A program: 3 alkalom Nordic Walking bérlet
(megosztható több főre).

HAPPYCOPTER

Páros minigolf

ÜTŐS MINIGOLF ÉS PUB

1137 Budapest, Szent István körút 2.
Tel: 30/881-8313
A program: 2 fő részére minigolf játék csütörtöktől-vasárnapig
VAGY 2 fő részére minigolf játék hétfőtől-szerdáig + 1-1 kávé/ tea/
forrócsoki/ víz/ üdítő szabadon választva az itallapról.
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MAKKA SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET

Honlapunkon részletes leírást talál a programokról és videók, élménybeszámolók
között is böngészhet. A programkínálat változhat és folyamatosan bővül,
az aktuális lehetőségek megtekinthetők honlapunkon.
Telefonos ügyfélszolgálat: 1/786 56 70 (hétköznap 9:00-18:00)

www.feldobox.hu
17
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Termékeink országszerte közel 200 boltban kaphatók, megrendelhetők online
Bővebb információ
és kedvezményes
programok
listája honlapunkon
a
(www.feldobox.hu)
vagy telefonon
(1/785 56 70),
valamint megvásárolhatók
hétköznap
Feldobox
Klub
menüpont
A Klub
előnyei
magánszemélyeknek
a Feldobox
boltban
a Margitalatt.
híd budai
hídfőjénél
(Budapest,
II. kerület, Bemszólnak.
rakpart
56. Fsz.1). Az értékesítési helyek teljes listája megtalálható honlapunkon.
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 Élménykuponja egy szabadon választható programra jogosítja fel a Feldobox partnerei által kínált számos lehetőség közül.
 A partnerek listáját és a programok leírását a mellékelt katalógus tartalmazza. Ezek megtalálhatóak a Feldobox
weboldalán is. A programjainkat folyamatosan felülvizsgáljuk és bővítjük így előfordulhat, hogy a honlapon több lehetőség
van feltüntetve, mint a katalógusban. Élménykuponja ezekre is érvényes!
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Vegyes ajándékkártyák

Minden
hónapban
egy Kastély
ajándékdobo
zt
sorsolunk ki!

 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.
 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.
 Amennyiben több információt szeretne megtudni cégünkről, általános feltételeinkről, termékeinkről, kérjük látogasson el
weboldalunkra vagy keressen fel bennünket a 06 1 / 785 56 70-es telefonszámon.
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Tematikus ajándékdobozok
Három különböző típusú ajándékutalvány található kínálatunkban.
Az igényes kivitelezésen túl közös bennük, hogy általuk kaland,
wellness, üdülés és gasztronómiai élmények adhatók, valamint az,
hogy a választás szabadságát nyújtják. Minden esetben
a megajándékozott maga választhatja ki a szívéhez legközelebb
álló programot a változatos lehetőségek közül.

Feldobox élmény ajándékok

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a partnereink által
nyújtott szolgáltatások minőségét, így nagyon fontos
számunkra az Ön tapasztalata és véleménye. Megköszönjük,
ha veszi a fáradtságot, és kitölti online elégedettségi
kérdőívünket (honlapunkon a Feldobox Klub menüpont
alatt). Csak pár perc az egész. Köszönetképpen egyrészt 5%
garantált kedvezményt adunk a következő ajándékvásárlására,
másrészt részt vesz az értékes „Kastélyszálló” doboz
sorsolásán, melyet minden hónapban megnyerhetnek
a kérdőívet kitöltők!
A nyertesek nevét honlapunkon tesszük közzé.

Élje át, mondja el,
nyerhet vele!

Egyedi élményéhez
a választás szabadságát
adjuk.

