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Opera Visit

Elérhetőség:
Opera Visit
Cím:		
		

1065 Budapest,
Hajós utca 13-15.

Honlap: www.operavisit.hu
Telefon: 1/332-8197
E-mail: info@operavisit.hu
IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2-10 fő részére 1 alkalommal privát, magyar
nyelven vezetett Operaház látogatás fotójeggyel.
vagy
3 fő részére 1 alkalommal csoportos, idegen
nyelven vezetett Operaház látogatások mini
koncert belépővel.
vagy
4 fő részére 1 alkalommal csoportos, idegen
nyelven vezetett Operaház látogatás.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
A Magyar Állami Operaház Budapesten
az Andrássy út és a Hajós utca
kereszteződésében az M1 metró Opera
megállójánál található.

¥ Hasznos információk:

A

z Operaház előadásai csaknem másfél évszázada örvendeztetik az operabarátokat,
Ybl Miklós épülete pedig az Andrássy út egyik legszebb épülete. Ha ön operarajongó,
bizonyosan részese volt már néhány remek előadásnak, ám eddig arra csupán nagyon
keveseknek volt lehetősége, hogy ennek az évszázados titkokkal átitatott intézménynek
minden szegletébe bekukkanthassanak. Most itt az alkalom, hogy kirándulást tegyen
az opera valódi világába, s átélhesse az előadások létrejöttének varázslatát. A hely,
ahol az egykori nagyságok szelleme, különleges személyisége együtt létezik a modern
opera lenyűgöző, olykor vad, máskor absztrakt világával csak akkor érthető meg igazán,
ha minden zegét-zugát bejárjuk a háznak, s betekintést nyerünk az épületben folyó
munkálatokba az irodáktól kezdve a próbatermekig. A nyílt nap megkoronázása a mini
koncert, ahol az opera műfaja mint örömzene mutatja meg magát, s teremt kedvet a
további utazásokhoz.
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 Látogatás csak idegenvezető kíséretében
lehetséges.
 Privát látogatáshoz egyeztessen időpontot
minimum 3 nappal előre.
 A csoportos látogatásokra előzetes
bejelentkezés nem szükséges.

¥ Nyitva tartás:
 Magyar nyelvű privát látogatás bejelentkezés
alapján.
 Angol nyelvű vezetés naponta 14:00, 15:00 és
16:00 órakor.
 Német, olasz, spanyol, francia nyelvű vezetés
naponta 15:00 és 16:00 órakor.
 Japán nyelvű vezetés hétfőn, szerdán,
szombaton 15:00 és 16:00 órakor.
 Orosz nyelvű vezetés kedden és pénteken 15:00
és 16:00 órakor.
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Várkert Bazár

Elérhetőség:
Várkert Bazár
Honlap: www.varkertbazar.hu
Várkert Bazár
Cím:		 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6.
Telefon: 1/225-0554 mellék: 164 vagy 166
E-mail: info@varkertbazar.hu
MIKVE – Rituális zsidó fürdő
Cím:		 1014 Budapest, Palota út 1.
E-mail: mikve@varkertbazar.hu
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére belépőjegy a Várkert Bazár 3
szabadon választott kiállítására.
vagy
1-15 fő részére privát idegenvezetés a Várkert
Bazárban, magyar vagy angol nyelven.
vagy
1-15 fő részére privát látogatás a MIKVE-be
(rituális zsidó fürdő).
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¥ Hasznos információk:

A

z Ybl Miklós tervei alapján épült Várkert Bazár, a világörökség része, most régi
pompájában, eredeti kovácsoltvas korlátokkal, kapukkal, járóburkolatokkal, ám a
modern idők elvárásainak megfelelő szolgáltatásokkal várja a látogatókat. A felújított
épületegyüttesben kiállító helyiségek, vendéglátóhelyek és turisztikai információs pont
szolgálja a vendégek szórakozását. A Déli palotákban és a Testőrpalotában számos
időszaki és állandó kiállítás megtekintésére van lehetősége annak, aki fogékony
a színek, formák, hangok világára. Talán az egyik legérdekesebb látnivaló a Budai
Vár pincerendszerében feltárt rituális zsidó fürdő, a Mikve. A komplexum akár privát
vezetéssel is látogatható. Aki kíváncsi a főváros pezsgő kulturális életére, annak
kihagyhatatlan program!
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 A kiállítások időszakosak részletek a Várkert
bazár honlapján.
 Élménykuponját minden esetben az aktuális
kiállításokra válthatja be.
 A privát látogatásokhoz időpontegyeztetés
szükséges.
 A történelmi zsidó fürdő privát látogatása
esetén a jegyek a fürdőnél átvehetők.

¥ Nyitva tartás:
Kedd-Vasárnap: 10:00-18:00
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Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

Elérhetőség:
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti
Múzeum
Cím:		
		

1095 Budapest,
Komor Marcell u. 1.

Honlap: www.ludwigmuseum.hu
Telefon: 1/555-3444, 1/555-3454
E-mail: info@ludwigmuseum.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

Tárlatvezetés
Telefon: 1/555-3433
E-mail:
tarlatvezetesek@ludwigmuseum.hu

4 fő részére 1 alkalomra kombinált belépőjegy a
Ludwig Múzeum állandó és időszakos kiállításaira.
vagy
2 fő részére 1 alkalomra kombinált belépőjegy
a Ludwig Múzeum állandó és időszakos
kiállításaira. Az egyik szabadon választott
kiállítás magyar nyelvű privát tárlatvezetéssel
tekinthető meg.
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¥ Hasznos információk:

V

alaha természetes relaxációs tevékenység volt kortárs gyűjtemények gyöngyszemeit
újra és újra felfedezni, magunkba szippantani a különös látásmódok szellemiségét. A
meditációnak erre a módjára manapság nem szánunk elegendő időt, pedig ez az egyik
legegyszerűbb módja annak, hogy a kézzelfogható világ zaját elhagyva belefeledkezzünk abba
a sokkal távolibb és megfoghatatlanabb világba, amelyet a képzőművészet közvetít felénk.
Aki a Ludwig Múzeumba tesz látogatást, a kiállításokat megtekintve Magyarország egyik
legjelentősebb hazai és külföldi kortárs gyűjteményével, különleges kiadványokkal, változatos
társművészeti programokkal találkozhat. A Müpa épületében működő múzeum számos
magyar és nemzetközi képzőművész időszakos kiállításának is otthont ad, mely tárlatok rendre
nagy visszhangot keltenek. Látogasson el a Ludwig Múzeumba, és rá fog döbbenni, mennyire
éhezett a szelleme az effajta táplálékra. A privát tárlatvezetés alkalmával tovább bővítheti
képzőművészeti ismereteit, s érdekes részleteket is megtudhat a művek keletkezéséről.
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 Élménykuponját a Ludwig Múzeum
jegypénztárában válthatja be.
 Az aktuálisan megtekinthető kiállításokról a
múzeum honlapján tájékozódhat.
 Privát tárlatvezetés csak előzetes időpont
egyeztetéssel vehető igénybe.
 A ruhatár használata ingyenes, adja le kabátját,
táskáját, esernyőjét.
 P’Art Kávézó, Bohém Étterem.
 Könyvtár, Múzeum Shop, Vince könyvesbolt és
CD bolt.

¥ Nyitva tartás:
Kedd-Vasárnap: 10:00-18:00.
A nyitva tartás esetenként ettől eltérő lehet.
Javasoljuk, előzetesen tájékozódjon a múzeum
honlapján.
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Művészetek Palotája

Elérhetőség:
Művészetek Palotája
Cím:		
		

1095 Budapest,
Komor Marcell u. 1.

Honlap: www.mupa.hu
Telefon: 1/555-3301

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

Feldobox iroda a jegyátvételhez:
Cím: 		 1027 Budapest,
		 Bem rkp. 56. fsz. 1.
Telefon: 1/315-2312, 1/786-5670
E-mail: info@feldobox.hu

jelent meghívást:

2 fő részére belépés a MÜPA Fesztivál Színház
termének bármelyik programjára, azaz évente
több mint 50 különböző műsorra. Bármilyen
kategóriájú jegy foglalása lehetséges a szabad
helyek függvényében.

IV

III
II

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
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X
XIX

XX
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¥ Hasznos információk:

M

ióta csak felépült, hazánk kulturális életének megkerülhetetlen és összművészet
tekintetében egyik legnívósabb intézménye a MÜPA. Világszínvonalú komoly- és
könnyűzenei koncerteknek, színházi és tánc előadásoknak, gyerekprogramoknak,
képzőművészeti kiállításoknak ad otthont ez a gyönyörű épület. Most a Fesztivál Színház
rendkívül változatos és magasszínvonalú előadásaira hívjuk fel a figyelmét. Érdemes
átböngészni a programot, mely irodalmi, modern és klasszikus balett, néptánc, komolyés könnyűzenei, valamint a szó nem hagyományos értelmében vett cirkuszi produkciókat
listáz olyan nevekkel mint a Budapesti Fesztiválzenekar, Nemzeti Táncszínház, Gergye
Krisztián Társulat, Bozsik Yvette, Recirquel Újcirkusz Társulat, Frenák Pál, Szegedi Kortárs
Balett, Magyar Állami Népi Együttes – hogy csak a felsorolás elejét említsük, de lesz itt
szüreti mulattság is. Belátjuk, a választás nem könnyű, de ha csukott szemmel bökne rá a
programra, akkor sem kellene csalódnia!
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A MÜPA előadásaira élménykuponját kizárólag
a Feldobox irodájában lehet jegyekre váltani. A
beváltáskor elérhető szabad helyek közül lehet
választani. A korlátozott számú jegyek miatt
érdemes minél előbb jelentkezni a kiszemelt
előadásra.
¥ Nyitva tartás:
 A jegyeket munkanapokon 9:00-14:00 óra
között tudja átvenni élménykuponjával a Feldobox
irodában.
 A programok változó napokon és időpontokban
kerülnek megrendezésre. A műsorokról és azok
időpontjáról előzetesen a MÜPA weboldalán
tájékozódhat.
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Magyar Állami Operaház

Elérhetőség:
Magyar Állami Operaház
Cím:		

1061 Budapest, Andrássy út 22.

Honlap: www.opera.hu
Feldobox iroda a jegyátvételhez:
Cím:		 1027 Budapest, Bem rkp. 56. fsz. 1.
Honlap: www.feldobox.hu
Telefon: 1/315-2312, 1/786-5670

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére jegy a Magyar Állami Operaház bármelyik
előadására, a II. emeleti jobb/bal oldali 2-11. páholyok
2. sorába, vagy a III. emeleti középülés 1-2. sorába,
vagy a Földszinti Zártszék 3-4. sorába.
vagy

IV
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1 fő részére jegy a Magyar Állami Operaház
bármelyik előadására, a Földszintközép 18-20.
sorába, vagy a Földszinti jobb/bal oldali páholyok 2.
sorába, vagy az I. emeleti jobb/bal oldali páholyok 2.
sorába, vagy a Földszinti Zártszék 2. sorába.

O

perába menni nem csupán egy esti program a sok közül, hanem valódi szertartás, és
ez természetesen a képviselt műfajok sajátosságaiból adódik. Vegyük először is az
épületet. Bár az operát vagy balettet szabadtéri színpadon vagy utazó előadásként is
élvezhetjük, a klasszikus ízre a világon mindenütt leginkább a város operaházában érezhetünk
rá. Most nézzük a produkciót. Színházi előadás, ahol a hatást a szereplők a torkukból előtörő,
lebírhatatlannak tűnő szólamokkal érik el, vagy szinte képszerű dallamokra mesélik el
a történetet, beszédes és csodálatra méltó mozdulatok és mozdulatsorok segítségével.
Látványosság, pompa, dráma, vagy éppen fergeteges jókedv. Az előadók a közönséget
emberfeletti hangjukkal, táncukkal és játékukkal, a közönség a művészeket figyelmükkel,
ünneplőruhájukkal és zajos tapsukkal tisztelik meg. A játék így nem csupán a deszkákon
zajlik, hanem jó előadások alkalmával a nézőket beszippantja az opera szellemisége és
dinamikája. Mindennek most ön is részese lehet, válasszon előadást!
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Elhelyezkedés / megközelítés:
A Feldobox iroda a Margit híd budai
hídfőjénél van.

Élménykuponjával több mint 20 előadásra tud
foglalni évente. Foglalás csak a Feldobox irodában, a
fent felsorolt jegykategóriákra lehetséges, a szabad
helyek függvényében.
¥ Hasznos információk:
A Magyar Állami Operaház előadásaira élménykuponját
kizárólag a Feldobox irodában lehet jegyekre váltani.
A beváltáskor elérhető szabad helyek közül lehet
választani. A korlátozott számú jegyek miatt érdemes
minél előbb jelentkezni a kiszemelt előadásra.
¥ Nyitva tartás:
 A jegyeket munkanapokon 9:00-14:00 óra között tudja
átvenni élménykuponjával a Feldobox irodában.
 A Magyar Állami Operaház előadásai változó
napokon és időpontokban tekinthetők meg. Az
előadások pontos időpontjáról előzetesen a Magyar
Állami Operaház weboldalán tájékozódhat.
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Újszínház

Elérhetőség:
Újszínház
Cím:		
		

1061 Budapest,
Paulay Ede u. 35.

Honlap: www.ujszinhaz.hu
Telefon: 1/351-1406, 1/351-1405
E-mail: szervezes@ujszinhaz.hu
IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére 1 nagyszínpadi előadás (5-12.sor
között) és 2 stúdió előadás, melyek szabadon
választhatóak az Újszínház saját repertoárjából.
A szervezési osztályon élménykuponja ellenében
juthat hozzá bérletéhez, amelyet mind a
szervezésen, mind a színház pénztárában beválthat
jegyekre. A szervezési osztály a színház főbejáratától
jobbra az első ajtó a Paulay Ede utcán.
¥ Hasznos információk:

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
Az Operával szemben a régi Balett
Intézet épülete mögött található.
Kedvező parkolási lehetőség a Székely
Mihály parkolóházban. Az M1-es metró
vonalán, az Opera megálló közelében.

 Az előadásokat másfél hónappal előre hirdetik meg.
 Elővételi lehetőség minden hónap 28-a és a

B

udapest szívében, az Opera és a volt Balettintézet szomszédságában áll egy
gyönyörű ékszerdoboz – az Újszínház épülete. A Lajta Béla tervezte, art-deco
stílusú épületnek mozgalmas története van, de most biztonságos pontként várja
a kultúrára szomjas közönséget. A magyar drámairodalom klasszikusai mellett kortárs
magyar írók műveit is színpadra viszik. Az előadások között megtalálhatóak székely
népi játékot, komédiák és tragikomédiák, misztikus tündérkalandok, történelmi és
romantikus játékok, bohózatok, zenés mesejátékok, és még sorolhatnánk. Ráadásul a
mai magyar szíházművészet meghatározó alakjai láthatók színpadon (Pl. Bánsági Ildikó,
Csurka László, Esztergályos Cecília, Kautzky Armand, Kökényessy Ági, Szakács Tibor,
Tordai Teri, Ujréti László). Hagyja, hogy estéről estére elvarázsolják Önt!
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következő hónap 5-e között.
 Az előadások általában 19:00 órakor kezdődnek.
 A stúdió színpad előadásainál a helyfoglalás
érkezési sorrendben történik.
¥ Nyitva tartás:
Változó előadásnapok. Kérjük, érdeklődjön
interneten vagy telefonon.
Szervezési osztály:
Hétfő-Csütörtök: 9:00-17:00
Péntek: 9:00-16:00
Jegypénztár:
Hétfő-Péntek: 9:00-19:00
Szombat-Vasárnap: 14:00-19:00
Előadások alatt az első szünet végéig.
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Karinthy Színház

Elérhetőség:
Karinthy Színház
Cím:		
		

1115 Budapest,
Bartók Béla út 130.

Honlap: www.karinthyszinhaz.hu
Telefon: 1/203-8994
E-mail: info@karinthyszinhaz.hu
IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX

3 db I. kategóriás belépőjegy bármelyik
szabadon választott előadásra, a szabad helyek
függvényében, a Földszint 1-8. sorába, Erkély
zártszék jobb/bal oldalára, Erkély jobb oldal
1. sorába vagy páholyba, Erkély bal oldal 1-3.
sorába, a szabad helyek függvényében. A jegyek
megoszthatók több fő részére.
vagy

A

Karinthy Színház Buda egyetlen folyamatosan játszó kőszínháza, mely egyszerre
kínál nézőinek kulturális élményt és felhőtlen szórakozást. Az örökké élő
színház varázsa nem csak a felnőtt korosztályt ejti rabul, a fiatalok számára
is érvényes, felejthetetlen pillanatokkal ajándékozza meg az idelátogatókat. Az
ifjabbaknak szóló előadások sokszínűsége biztosítja, hogy a jövő nemzedékei is
színházat szerető, és színházat értő nézőkké váljanak. A mély érzelmek, a humor, az
örökérvényű gondolatok soha nem mennek ki a divatból, állandó részei az emberiség
kultúrájának. A Karinthy Színház színpadán a legkiemelkedőbb magyar művészek
állandó jelenléte biztosítja a magas színvonalú szórakozást. Mikor felgördül a
függöny, feltárul előttünk egy másik világ, amelynek segítségével könnyebben
megérthetjük a saját életünket is.
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4 db II. kategóriás belépőjegy bármelyik
szabadon választott előadásra, a Földszint 9-11.
sorába, a szabad helyek függvényében. A jegyek
megoszthatók több fő részére.

XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Móricz Zsigmond Körtértől a 19 és 49
villamosokkal a Csóka utca megállóig.
Parkolási lehetőség a színház előtt az
utcán.

¥ Hasznos információk:
 Élménykuponját a színház jegypénztárában
tudja jegyekre váltani.
 Érdemes a kiválasztott előadásra minél előbb
lefoglalni a jegyeket.
 Kérjük, érkezzen időben az előadásra.

¥ Nyitva tartás:
Hétfő-péntek: 14:00-19:00.
Hétvégén és előadásnapokon: 14:00 órától az
előadás első szünet végéig.
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Csodák Palotája

Elérhetőség:
Csodák Palotája
Cím:		
		

1036 Budapest, Bécsi út 38-44.
Buda EG Bevásárlóközpont 1-2. em.

Honlap: www.csopa.hu
Telefon: 1/814-8060
E-mail: info@csopa.hu
IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 felnőtt részére belépőjegy a Csodák
Palotájába + belépőjegy 2 szabadon választott
élményvetítésre + belépőjegy egy szabadon
választott előadásra.
¥ Hasznos információk:
 Előzetes bejelentkezés szükséges.
 Az élményvetítések egész nap elérhetőek és 5-6

percesek.
 Az előadások minden nap 11:00-kor, 13:00-kor,
15:00-kor, 17:00-kor és 19:00-kor elérhetőek és
30 percesek.

M

iért zöld a fű, miért csúszik a jég, miért süt a nap, hány csillag van az égen,
miért villámlik, miért dörög, miért esik le, miért repül? Látogassanak el a
Csodák Palotájába, és ne hozzanak magukkal semmit, csak nyitott szívet
és kíváncsiságot. Tudomány, szórakozás és kultúra. Magyarország számos nagy
tudóst adott a világnak, akik azt vallották, hogy mindaz, ami a legtöbb halandó
számára felfoghatatlan képletek sokasága, csupán kulcs világunk működéséhez.
Aki ellátogat a Csodák Palotájába, azt egy életre elragadja a csillagászat, a fizika, a
kémia, a biológia iránti szenvedély, hiszen a természettudomány maga az életre való
eszmélés. Olyan csodák megfejtése, amely a nyitott szemmel járó óvodás, iskolás és
felnőtt emberek előtt a legnagyobb titkokat tárja fel. Töltsenek el egy napot a Csodák
Palotájában, és ismerjenek meg egy új világot, azt, amelyik körülvesz bennünket!
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XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Flórián tér vagy a Margit híd irányából
a 86-os vagy 9-es buszokkal a Kolosy
téri megállóig. Autóval parkolási lehetőség helyben, a Bécsi út/Kecske köz felől
megközelíthető mélygarázsban.

¥ Nyitva tartás:
Minden nap 10:00-20:00.
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Erkel Színház

Elérhetőség:
Erkel Színház
Cím:		
		

1087 Budapest,
II. János Pál pápa tér 30.

Honlap: www.opera.hu
Feldobox iroda a jegyátvételhez:
Cím:		 1027 Budapest, Bem rkp. 56. fsz. 1.
Honlap: www.feldobox.hu
Telefon: 1/315-2312, 1/786-5670
E-mail: info@feldobox.hu
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére jegy az Erkel Színház bármelyik
programjára, azaz évente több mint 20 különböző
előadására.

IV

III
II

VI
I V VII

XII

Az Erkel Színház előadásaira élménykuponját
kizárólag a Feldobox irodájában lehet jegyekre
váltani. A beváltáskor elérhető szabad helyek
közül lehet választani. A korlátozott számú
jegyek miatt érdemes minél előbb jelentkezni a
kiszemelt előadásra.

T

udja mi a közös Yves Montand-ban, Anna Pavlovában, Bartók Bélában, Arturo
Toscaniniben és a Mojszejev együttesben? Mindannyian felléptek az Erkel
Színházban. A jócskán százéves épületet az Operaház kistestvéreként szokták
emlegetni, ám ez a kistestvér semmivel nem tud kevesebbet, mint a nagy, viszont
mindig szolgál valami meglepetéssel. A pár éve nagy szépérzékkel felújított épületben,
ebben az évadban is csodálatos produkciókra van kilátás. Nézze végig az Erkel
Színház műsorát, és válassza ki, melyik előadáson kíván részt venni. Az élmény úgy
válik teljessé, ha a szünetben, vagy kezdés előtt betér a büfébe, ahol a falat Bernáth
Aurél Szentivánéji álom című freskója díszíti. Miután pedig harapott egy falatot, ivott
egy kortyot, helyezkedjen el kényelmesen hazánk legnagyobb színházi nézőterének
székében, és élvezze a pazar előadást!
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XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

¥ Hasznos információk:

XV

XIII

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

¥ Nyitva tartás:
 A jegyeket munkanapokon 9:00-14:00 óra
között tudja átvenni élménykuponjával a Feldobox
irodában.
 Az előadások változó napokon és időpontokban
kerülnek megrendezésre. Az előadások pontos
időpontjáról előzetesen az Erkel Színház
weboldalán tájékozódhat.
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Budapest Jazz Club

Elérhetőség:
Budapest Jazz Club
Cím:		
		

1136 Budapest,
Hollán Ernő u. 7.

Honlap: www.bjc.hu
Telefon: 70/413-9837, 1/798-7289
E-mail: info@bjc.hu
IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX

8 db belépőjegy a Budapest Jazz Club bármely
szabadon választott koncertjére, a Világsztárok
a Budapest Jazz Clubban programok és egyes
kiemelt koncertek kivételével. A belépőjegyek
tetszőlegesen megoszthatók több főre vagy több
alkalomra.
¥ Hasznos információk:

A

Budapest Jazz Club a hazai jazzélet egyik központja. Nem véletlenül. A hely a
maga kötetlen, laza atmoszférájával, a nívós és változatos programokkal, és
nem utolsósorban kiváló bisztró kínálatával ideális helyszín azok számára, akik
vidáman, gondtalanul, elsőosztályú jazz mellett kívánják eltölteni estéjüket. Lehet,
hogy olyan zenei élményre vágyik, amely feldobja, esetleg jazzrajongó, vagy talán most
barátkozik a műfajjal, a főváros egyik legjobb klubja különleges hangulattal és kiváló
hangminőséggel várja. A fellépők a hazai és a nemzetközi jazz elismert művészei,
illetve ifjú tehetségek. Egy biztos, a Budapest Jazz Club, amely évek óta szerepel a
legrangosabb szakmai lap világszínvonalú jazz klubokat bemutató listáján, önnek
sem fog csalódást okozni. Ha spontán és könnyed, mégis színvonalas kikapcsolódásra
vágyik, ebben a közegben remekül fog szórakozni.
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XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
A klub a Jászai Mari tértől gyalog 3
percre található. Autóval parkolási
lehetőség a Margit-híd pesti hídfőjénél
a rakparton, és a környező utcákban.

 Élménykuponját a Budapest Jazz Clubban tudja
ajándék koncertjegyekre váltani, mellyel egy
későbbi időpontban is, előzetes telefonos foglalást
követően el tud menni egy tetszőleges koncertre.
 A koncertek általában 20:00 és 22:00 órakor
kezdődnek. A fellépőkről és a koncertek pontos
időpontjáról a Budapest Jazz Club honlapján
tájékozódhat.
 A jegyeket és az asztalát érdemes minél előbb
lefoglalni. Foglalás a koncert napján 19:00 óráig
lehetséges, jegyátvétel a koncert kezdete előtt
legalább 30 perccel.
 Étkezési lehetőség helyben.

¥ Nyitva tartás:
BJC Jegypénztár
Hétfő-Szombat: 19:00-22:00
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Orgonakoncert a Szent István Bazilikában

Elérhetőség:
Szent István Bazilika
- Hungária Koncert
Cím:		
		

1051 Budapest,
Hercegprímás utca 7.

Honlap: www.ticket.info.hu
Telefon: 1/317-2754, 1/317-1377
E-mail: info@ticket.info.hu
IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére belépőjegy Orgonakoncertre, a Szent
István Bazilikában (2. kategória).

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

¥ Hasznos információk:
 Jegyátvétel az előadás előtt fél órával a
helyszínen.
 A koncert 70 perces, szünetet nem tartanak.
 Előadás után vacsorával egybekötött
sétahajózásra is van lehetőség. Kérjük,
érdeklődjön partnerünknél.

A

ki el kíván távolodni az evilági megpróbáltatásoktól, legjobban teszi, ha ellátogat
egy orgonakoncertre, és magasabb szférákba emeli tudatát. Az orgonamuzsika
áhítatát pedig hol is élhetnénk át leginkább, mint hazánk egyik legimpozánsabb
templomában, a neoklasszicista Szent István Bazilikában. Mialatt lelkét átjárja a
templom miliője, csodálatos borzongásban lesz része az orgona földöntúli hangjai
által. A koncert anyagát a méltán elismert Teleki Miklós orgonaművész állította
össze, az áriákat a világhírű, Kossuth díjas művész, Kovács Kolos tolmácsolásában
hallhatja, a fuvolakíséretet Krusic Eleonóra közreműködésével fogadhatjuk be, így
oldván fel a zengő akkordokat. Nívós koncerten részt venni mindig felejthetetlen
élmény, engedjen hát a sípok csábításának.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
M3-as metró Arany János utcai
megállójától 5 percre található.
Parkolási lehetőség a Bazilika
mélygarázsában.

¥ Nyitva tartás:
Változó előadásnapok. Kérjük, érdeklődjön
interneten vagy telefonon.
Előadásnapokon a koncertek 20:00 órakor
kezdődnek.
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Magyar Nemzeti Múzeum

Elérhetőség:
Magyar Nemzeti Múzeum
Cím:		
		

1088 Budapest,
Múzeum krt. 14-16.

Honlap: www.mnm.hu
Telefon: 1/338-2122, 1/327-7700
E-mail: info@hnm.hu
IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1-6 fő részére 1 alkalomra belépőjegy az állandó
kiállításokra, egyéni tárlatvezetéssel.
vagy
4 fő részére 1 alkalomra belépőjegy egy
időszakos és az állandó kiállításokra.
vagy
4 fő részére 1 alkalomra belépőjegy az állandó
kiállításokra és az „Élő Múzeum” programsorozat
egy szabadon választott programjára.
vagy

P

ollack Mihály épülete kezdetben nem csupán értékes nyomtatványok, kéziratok,
rézmetszetek, aranyérmek, címerek őrzője, hanem szellemi központ is volt.
Azonban aki ma ellátogat ide, az mindezeken felül izgalmas állandó és időszakos
kiállításokat tekinthet meg, és utazhat el a messzi múltba Magyarország földjén. A
koronázási palást, melyet Gizella királyné varratott I. Istvánnak, a múzeum páratlan
kincse. A Kelet és nyugat határán kiállítás az őskortól az avar korig tárja a látogatók
elé páratlan gyűjteményén keresztül a magyar föld népeinek történetét. A Magyarország
története tárlat első részében a középkori, a másodikban pedig az újkori magyar
történelem bontakozik ki. A Lapidáriumban Pannónia római kori szokásaiba nyerhetünk
bepillantást. Az Élő Múzeum programosorozat keretében megelevenedik előttünk a
történelem. Olyan ritkán gondolunk arra, hogy honnan jöttünk, merre tartunk, itt most
ezt megtehetjük.
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XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
A múzeum az Astoria és a Kálvin
tér között van. Autóval parkolási
lehetőség a Pollack Mihály téri
mélygarázsban.

2 felnőtt és 3 gyerek részére 1 alkalomra
családi belépőjegy egy időszakos és az állandó
kiállításokra, a gyerekeknek 1-1 hátizsákkal.
¥ Hasznos információk:
 Az Élő Múzeum programjaira és az egyéni
tárlatvezetésre előzetesen bejelentkezés
szükséges.
 A hátizsák a ruhatárban kérhető. Tartalma:
kalap, nagyító, fejlámpa, iránytű és tolltartó,
kvízlap, valamint hazavihető ajándékcsomag.

¥ Nyitva tartás:
Kedd-Vasárnap: 10:00-18:00.
Az ünnepnapi nyitva tartásról és az Élő Múzeum
programjainak időpontjairól érdeklődjön telefonon,
vagy tájékozódjon a múzeum honlapján.
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Folklór előadás a Duna Palotában

Elérhetőség:
Duna Palota - Hungária Koncert
Cím:		

1051 Budapest, Zrínyi u. 5.

Honlap: www.ticket.info.hu
Telefon: 1/317-2754, 1/317-1377
E-mail: info@ticket.info.hu
IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X
XIX

XX

2 fő részére belépőjegy Folklór előadásra
(2. kategória).
¥ Hasznos információk:
 Jegyátvétel előadás előtt fél órával a helyszínen.
 Az előadások 90 perceses, egy alkalommal 10

perces szünettel.
 Az előadás után vacsorával egybekötött
sétahajózásra is van lehetőség. Kérjük,
érdeklődjön partnerünknél.

A

néptánc nem jelmezbál. Aki ellátogat a Duna Palotába, és ott felejti a szemét a
színpadon, teljesen más dimenzióval szembesül. Hiszen a néptánc olyan hagyomány,
amely, bár szabályozott formájában a XVI. századig vezethető vissza, a mai ember
agyában ugyanazokat a képeket hívja életre, mint a fél évezreddel ezelőtt élőkében. A néptánc
időtlen önkifejező eszköz, amely egyetemes gesztusokkal és motívumokkal dolgozik, alapját
pedig az a sokszor transz-szerűen lüktető, repetitív, magába olvasztó zene adja, melynek
hallatán szabad akarattól függetlenül dobban a láb. A Magyar Állami Népi Együttes, Duna
Művészegyüttes, Hungária Népi Együttes és Zenekar a magyar zenei élet kiemelkedő
képviselői. Koreográfiájuk autentikus táncanyagra épül, melyek közül néhány évszázadokra
visszanyúló mozdulatsorok felhasználásával dolgozza fel az elzárt falvak féltve őrzött
hagyományait. Az előadott táncok a közönséget Magyarország és a magyar lakta területek
zene-és tánckultúrájával ismertetik meg. Izgalmas program, nagy felismerésekkel.
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XVII
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XI
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Elhelyezkedés / megközelítés:
A Duna Palota a Széchenyi tér
közelében van. Autóval behajtás az
Október 6. utcán. Parkolási lehetőség
a Széchenyi tér 7-8. szám alatti
irodaház mélygarázsában.

¥ Nyitva tartás:
Változó előadásnapok. Kérjük, érdeklődjön
interneten vagy telefonon.
Előadásnapokon a koncertek 20:00 órakor
kezdődnek.
Duna Palota jegypénztára:
Hétfő-Vasárnap: 8:00 - 20:00.
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Budapest Gálakoncert

Elérhetőség:
Duna Palota - Hungária Koncert
Cím:		

1051 Budapest, Zrínyi u. 5.

Honlap: www.ticket.info.hu
Telefon: 1/317-2754, 1/317-1377
E-mail: info@ticket.info.hu
IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 fő részére belépőjegy a Budapest Gálakoncertre
(1. kategória).
¥ Hasznos információk:
 Jegyátvétel előadás előtt fél órával a helyszínen.
 A hangverseny 90 perces, egy alkalommal 10

perces szünettel.
 A koncert után vacsorával egybekötött
sétahajózásra is van lehetőség. Kérjük,
érdeklődjön partnerünknél.

A

Gálakoncert egyedülálló sokszínűségével vonultatja fel a magyar zenekultúra
meghatározó műfajainak legismertebb darabjait. Felcsendülnek a leghíresebb
magyar vonatkozású klasszikus örökzöldek, a 19. század történelmét idéző
operett irodalom fülbemászó dallamai és a szintén magyar zenei hagyomány részét
képező cigányzene is. Színpadra lépnek a világhírű Budapesti Operettszínház
szólistái, balettkara és a Duna Szimfonikus Zenekar. A Gálakoncert betekintést ad
az 1800-as évek végén indult „zenei forradalom” hatásába, az akkoriban született
cimbalom – magyar népi hangszer – iskola hatására született interpretációkba is, és
választ ad arra a kérdésre, hogy miért vonzotta és ihlette meg évszázadokon át egy
földrajzilag kis ország a világ számos kitűnő zeneszerzőjét.
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XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Duna Palota a Széchenyi tér
közelében van. Autóval behajtás
az Október 6. utcán. Parkolási
lehetőség a Széchenyi 7-8. irodaház
mélygarázsában.

¥ Nyitva tartás:
Változó előadásnapok. Kérjük, érdeklődjön
interneten vagy telefonon.
Előadásnapokon a koncertek 20:00 órakor
kezdődnek.
Duna Palota jegypénztára:
Hétfő-Vasárnap: 8:00 - 20:00.
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Örkény István Színház

Elérhetőség:
Örkény István Színház
Cím:		

1075 Budapest, Madách tér 6.

Honlap: www.orkenyszinhaz.hu
Telefon: 1/267-3775
E-mail: szervezes@orkenyszinhaz.hu

IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:
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XX

3 db 1. kategóriás belépőjegy a színházterem
földszint 2-8. sorába, bármelyik szabadon
választott előadásra, a bemutató, a szilveszteri és
a zártkörű előadások kivételével.
¥ Hasznos információk:
 A kiválasztott programot érdemes minél előbb
lefoglalni.
 A beváltáskor elérhető szabad helyek közül tud
választani.
 Az előadások általában 19:00 órakor kezdődnek.

A

z Örkény István Színház saját társulattal működő repertoárszínház, Budapest
egyik vezető művészszínháza. Műsorán klasszikus és kortárs művek egyaránt
szerepelnek. A színház állandó vagy rendszeresen visszatérő rendezőinek
(Bagossy László, Mácsai Pál, Mohácsi János, Zsótér Sándor, Ascher Tamás, a
fiatalabbak közül Gáspár Ildikó, Polgár Csaba) és összeszokott színészgárdájának
köszönhetően mára kialakult egy sajátos „örkényes” stílus, amit magas szakmai
színvonal, társadalmi elkötelezettség, a közélet kérdései iránti nyitottság, a humor,
a groteszk és az irónia sokféle árnyalatának szeretete jellemez. Az Örkény Színház
előadásai (például a Hamlet, a Peer Gynt, a János király, a Jógyerekek képeskönyve,
A Bernhardi-ügy) és művészei az utóbbi években számos rangos szakmai díjat és
elismerést szereztek.
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XVII

IX

XI

XXII
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XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
A színház a Deák tértől gyalog 2 percre
található. A Holló utcai „EZ PARK”
garázsban az első óra ingyenes a
színház vendégeinek.

¥ Nyitva tartás:
Változó előadásnapok. Kérjük, érdeklődjön
interneten vagy telefonon.
Jegypénztár:
Hétfő-Péntek: 11:00-18:00.
Szombat-Vasárnap: 13:00-18:00.
Előadások napján az előadás kezdetéig.
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100 féle koncert

Elérhetőség:
Ibolya Jegyiroda
Cím: 		
		

1097 Budapest, Lurdy-ház
Könyves Kálmán krt. 12-14.

Honlap: www.ibolyajegyiroda.hu
Telefon: 1/294-1014, 30/203-3867
E-mail: info@ibolyajegyiroda.hu
IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:
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XX

1 vagy 2 fő részére belépőjegy egy koncertre, az
eseménytől és az ülőhelytől függően.
Az aktuálisan elérhető koncertek listája és a
hozzájuk tartozó jegykategóriák megtekinthetők
a Feldobox honlapján. Több mint 100 különböző
koncert közül választhat.
¥ Hasznos információk:

K

atalógusunk ezúttal a kultúra témakörét járja körül, s ajánlataink mindegyike a
színvonalas kikapcsolódás jegyében született. Ez a program azért különleges, mert
saját maga alakíthatja olyanná, amilyenné csak szeretné. Ezzel a belépővel ön több
mint száz hazai koncert közül választhatja ki azt, amely leginkább megfelel ízlésének,
hangulatának, elképzelésének, a helyzetnek, a helyszínnek, de akár még az időjárásnak
is. Ráadásul nem csupán előadók, hanem helyszínek között is válogathat, így a
garantáltan kiváló élő koncertet akár egy kirándulás programpontjai közé is beillesztheti.
Egy koncert mindig nagy élmény, hiszen élő zenét hallgatni igazi újjászületés. Miközben
a színpadot figyeljük, s a zene ritmusára lépünk, mindig felfedezzük magunkban is a
kiolthatatlan tüzet, az örök ifjúságot vagy a lélek végtelenségét. Tanulmányozza át a több
mint 100 lehetőséget kínáló listánkat, és induljon neki a felejthetetlen estének!
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XVII
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Az 1, 2, 17, 24-es villamosokkal vagy a 281-es
busszal a Mester utca/Könyves Kálmán
körút megállóig. Parkolás lehetőség a
bevásárlóközpont parkolójában. A jegyiroda
a Lurdy-ház földszintjén, a mozival szembeni
folyósón található.

 A kiválasztott koncertet érdemes minél előbb
lefoglalni.
 Az élménykupon beváltása az Ibolya
jegyirodában történik, a beváltáskor elérhető
szabad helyek függvényében.
 A koncertek változó helyszíneken és időpontban
kerülnek megrendezésre, melyről a jegyirodában
kap felvilágosítást.

¥ Nyitva tartás:
Az Ibolya Jegyiroda hétfőtől péntekig 10:00-19:00
óra között, szombaton 10:00-16:00 óra között tart
nyitva.
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Mátyás Király Múzeum

Elérhetőség:
Mátyás Király Múzeum
Cím:		

2025 Visegrád, Fő utca 23-29.

Honlap: www.visegradmuzeum.hu
Telefon: 26/597-010
E-mail: info@visegradmuzeum.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

3 fő részére belépőjegy a Királyi Palotába és a
Salamon Toronyba. Az egyik helyszínhez privát
tárlatvezetés kérhető.
¥ Hasznos információk:
 Privát tárlatvezetéshez előzetes időpont
egyeztetés szükséges.
 A Salamon Torony a Salamontorony utca végén
van, ami közvetlenül a Fő utca mellett található,
és a 11-es főútról közelíthető meg.

M

i történt a tatárjárás vége és az újkor hajnala között? Hogyan éltek az uralkodók?
Padlófűtés, hideg-meleg vezetékes víz, „angolvécé”, öntözött kertek… Ráadásul a
palotaépítés gondja ekkoriban szinte közvetlenül a királyra hárult. A Mátyás Király
Múzeum kézzelfogható közelségbe hozza azt a kort, amelyre csak a történelemkönyvek nyomtatott
betűi emlékeztetnek bennünket. Ha ellátogat a visegrádi palotába, egészen a XIII. századig repülhet
vissza az időben. Ekkor építette meg kisebb rezidenciáját Károly Róbert a Duna partjára, melyet I.
Lajos fejlesztett palotává, majd Zsigmond építtetett tovább, s Mátyás király tett reneszánsz kastéllyá.
Az épületegyüttes minden négyzetmétere szembesít bennünket azzal a ténnyel, hogy a civilizáció
nem ma kezdődött, s hogy nagy elődeink nem csupán háborúztak és területeket szereztek, hanem
feladatuknak tartották a kultúra megőrzését, az új irányzatok befogadását és alkalmazását, s
mindezért hatalmas erőfeszítéseket tettek. A feltárás a harmincas évek óta tart, s mindig egy kicsit
közelebb jutunk a teljes képhez. Legyen részese ön is!
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Autóval a 11-es főúton közelíthető meg.
Parkolási lehetőség a főút melletti
parkolóban, innen a Királyi Palota gyalog
3 perc, a Salamon Torony 10 perc.

¥ Nyitva tartás:
Királyi Palota: Kedd-Vasárnap: 9:00-17:00.
Salamon Torony: Szerda-Vasárnap: 9:00-17:00.
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Louis Armstrong Jazzfesztivál

Elérhetőség:
Louis Armstrong Jazzfesztivál –
Tó Wellness Hotel
Cím:		

2653 Bánk, Petőfi út 73.

Honlap: www.jazzfesztival.hu
Telefon: 30/515-0005
E-mail: contact@jazzfesztival.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 fő részére belépőjegy a Louis Armstrong
Jazzfesztivál pénteki és szombati napjára.
¥ Hasznos információk:

A

jazz maga a szárnyaló szabadság, amelyben a repülés minden lehetséges módja felfedezhető,
és átélhető. A Bánki-tó partján 12 éve jött létre az ország egyik legrangosabb jazz fesztiválja,
ahol a jazzrajongók évről évre, három napon keresztül élvezhetik a ritmusok és dallamok
harmonikus kavalkádját, felszabadító, lüktető, felkavaró vagy éppen szomorú egységeit. A
Louis Armstrong Jazzfesztiválon résztvevők között rendre megtalálhatók a legnevesebb hazai
és nemzetközi művészek, európai és tengerentúli, a nagyközönség számára kevéssé ismert,
zseniális tehetségű együttesek és előadók. A produkciók nagy részének a varázslatos vízi színpad
biztosít különleges és misztikus helyszínt, ám a fő műsorszámokon túl a közönség minden
évben különleges csemegékre is számíthat. Meglepetés koncerttől, jam sessionökkel, gospel
koncerttel, táncbemutatókkal, képzőművészeti és fotó tárlattal töltekezhetnek a jazz kultúrára
fogékonyak. Ha tartalmas és felejthetetlen kikapcsolódásra vágyik, látogasson el a festői Bánki
tóra, ahol a vizet Louis Armstrong, Joe Murányi és Oscar Peterson szobra őrzi.
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 A jegyek a Tó Wellness Hotel recepcióján
vehetők át.
 A fesztivál helyszíne: Bánki-tó víziszínpada
és a Tó Wellness Hotel kertje. Esőhelyszín: Tó
Kalandpark rendezvénysátor.
 Étkezési lehetőség a Swing&Jazz Étteremben
(Feldobox élménykártyájával 10% kedvezmény).
 Szálláslehetőség a Tó Wellness Hotel***+ben és a Tó Apartmanházakban (Feldobox
élménykártyájával 10% kedvezmény).

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapesttől 65 km. A 2/a és a 2-es
úton, Váctól 15 km-re, Rétság irányában
Bánkig. A Tó Wellness Hotel a fő utca
végén, a Bánki-tó mellett található.

¥ Nyitva tartás:
A fesztivál minden évben egy júniusi hétvégén,
péntektől vasárnapig tart. A pontos dátumról és
programról a fesztivál honlapján tájékozódhat.
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Gödöllői Királyi Kastély

Elérhetőség:
Gödöllői Királyi Kastély
Cím:		 2100 Gödöllő,
		 Grassalkovich-kastély 5852.hrsz.
Honlap: www.kiralyikastely.hu
Telefon: 28/410-124
E-mail: informacio@kiralyikastely.hu
Hatvani Vadászati Múzeum
Cím:		 3000 Hatvan, Kossuth Lajos tér 24.
Honlap: www.vadaszatimuzeum.hu
Telefon: 37/541-900
E-mail: info@vadaszatimuzeum.hu
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

T

öbb mint húsz éve annak, hogy a Gödöllői Királyi Kastély teljes pompájában várja
a látogatókat. A csodálatos barokk épületet Grassalkovich I. Antal építtette az
1700-as évek derekán, az ő korát a vendégek hat termen keresztül követhetik.
A kastély mindenki számára ismert újabb fénykorát az 1800-as évek második fele
hozta el. A magyar állam koronázási ajándékként ekkor adományozta használatra az
épületet I. Ferenc Józsefnek és Erzsébet királynénak. Ezt az időszakot tizennégy terem
őrzi. A magyarok szeretett királynéjának, Sisi egykori lakosztályának három szobája
állít emléket. A lovarda és a Barokk Színház ugyancsak pompázatos világot tár elénk.
Pazar, korhű és ezer titkot rejt. Barangolja be a kastélyt, és fedezzen fel minél többet
a letűnt korok rejtélyes legendáiból, melyek szeme láttára válnak megfoghatóvá. Ha
ideje engedi, tegyen egy kitérőt a hatvani Grassalkovich-kastélyba is, ahol a Széchenyi
Zsigmond nevét méltán viselő vadászati múzeum páratlan gyűjteményét tekintheti
meg.
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2 főnek belépőjegy a Gödöllői Királyi Kastély állandó
kiállítására 1db audio guide-dal, a 3D vetítésre a
kastély történelméről, a Királyi és főúri lovaskultúra
kiállításra, a Barokk Színházba és a Horthybunkerbe.
vagy
2 főnek belépőjegy a Gödöllői Királyi Kastély állandó
kiállítására privát tárlatvezetéssel, a Horthybunkerbe és a hatvani Grassalkovich-kastély állandó
kiállítására.
vagy
2 főnek belépőjegy a Gödöllői Királyi Kastély
bármelyik saját szervezésű koncertjére vagy
színházi előadásra, a szabad helyek függvényében.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Mindkét kastély a 3-as főút mellett
található. Parkolási lehetőség a kastély
épülete előtt, és annak oldalánál.

¥ Hasznos információk:
 A privát tárlatvezetésre előzetes bejelentkezés
szükséges.
 A 3D vetítő, a Barokk Színház és a Horthy-bunker
fix időpontokban tekinthetők meg, melyről a Gödöllői
Királyi Kastély honlapján tájékozódhat.
 A koncertekről és színházi előadásokról szintén a
Gödöllői Királyi Kastély honlapján tájékozódhat.
¥ Nyitva tartás:
Télen hétköznap 10:00-16:00, hétvégén 10:00-17:00.
Nyáron minden nap 10:00-18:00.
Ünnepnapokon és kiemelt események alkalmával
a nyitva tartás ettől eltérő lehet, melyről a Gödöllői
Királyi Kastély honlapján talál információt.
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Zsolnay Kulturális Negyed

Elérhetőség:
Zsolnay Kulturális Negyed
Cím:		
		

7630 Pécs,
Zsolnay Vilmos utca 37.

Honlap: www.zsolnaynegyed.hu
Telefon: 72/500-350
E-mail: info@zsn.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

Örökség jegy fotójeggyel 2 fő részére, amellyel
a következők tekinthetők meg: A Zsolnay
Aranykora -Gyugyi-gyűjtemény, Zsolnay Családés Gyártörténeti Kiállítás, Rózsaszín Zsolnay
Kiállítás, 1861 Kesztyűmanufaktúra, Labor
-Interaktív Varázstér, Zsolnay Mauzóleum, Pécsi
Galéria m21, Ókeresztény Mauzóleum, Cella
Septichora Látogatóközpont, Középkori Egyetem.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapestről a 6-os főúton érkezve
Pécs belvárosa felé haladva. A negyed
külön parkolóházzal rendelkezik a
Felsővámház utcában.

¥ Hasznos információk:

A

Zsolnay Kulturális Negyed egy különleges pont Magyarország térképén. A nagymúltú
kerámiagyár területén olyan helyre csöppen a látogató, ahol a porcelángyártás
legmagasabb szintű hagyományai találkoznak a legmodernebb technológiákkal és az
élményteli időtöltéssel. Az egykori gyár területe megannyi látnivalót rejt. A Zsolnay szobrokkal
szegélyezett műemléképületekben kávézók, kézműves boltok és kiváló éttermek várják
a látogatót. A kiállítások végig vezetik a vendéget a gyár és a család történetén keresztül
egészen napjaink legmodernebb, mégis, a hagyományok előtt tisztelgő technológiákig.
A Zsolnay Negyed kortárs kiállításoknak, színházi előadásoknak és kiváló koncerteknek
is otthont ad. A Kézműves Boltok utcája különleges, helyi termékek vására. A gyerekeket
szabadtéri játszóterek, a Labor – Interaktív Varázstér, a Planetárium, a Varázsóra, a Bóbita
Bábszínház, a Kerámia Festöde és a Herkules Műhely foglalkozásai várják. Ha tartalmas
élményekre és aktív kikapcsolódásra vágyik, Pécs mindig tárt karokkal várja.
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 A kiállítások nem egy épületben vannak.
Érdemes előre tájékozódni a pontos
helyszínükről.
 További helyszínek felár ellenében:
Planetárium, Kodály Központ, Bóbita
Bábmúzeum.
 Szálláslehetőség helyben, a Zsolnay
Vendégházban.

¥ Nyitva tartás:
 Látogatóközpont:
Április 1-től Október 31-ig: Hétfő-Vasárnap 9:0018:00-ig
November 1-től Március 31-ig: Hétfő-Vasárnap
9:00-17:00-ig
 A kiállítások 10 órától látogathatók.
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Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

Elérhetőség:
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark
Cím:		
		

6767 Ópusztaszer,
Szoborkert utca 68.

Honlap: www.opusztaszer.hu
Telefon: 62/275-133
E-mail: info@opusztaszer.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

5 fő részére Park belépő, nyáron.
vagy
4 fő részére Feszty jegycsomag, nyáron.
vagy
3 fő részére Feszty jegycsomag, íjászat 3*10
lövéssel, 1 db Vándor könyv, nyáron.
vagy
5 fő részére Feszty jegycsomag, télen.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Az M5-ös autópályáról a 140-es
lehajtónál Kistelek felé Ópusztaszerig.

¥ Hasznos információk:

A

z Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark egyedülálló intézmény, mely kiváló
lehetőséget kínál kicsiknek és nagyoknak a magyar történelem megismerésére,
felelevenítésére. Hazánk múltjának felfedezése egyszerre lehet érdekes kaland és
elgondolkodtató kirándulás, hiszen az elmúlt századok során felmérhetetlen mennyiségű
kulturális érték született a Kárpát–medencében. A méltán világhírű Feszty-körkép mellett
számos érdekességgel, látnivalóval várja vendégeit Ópusztaszer. A skanzen, a monostor,
a millenniumi Árpád–emlékmű mind–mind fontos része történelmünknek. A kiállításokon
túl rengeteg program, esemény teszi még emlékezetesebbé az ópusztaszeri látogatást. Bár
sok a szabadtéri látnivaló és program, az Emlékpark nem csak nyáron kínál feledhetetlen
élményeket, télen is látogatható. Ilyenkor is van mit megtudni történelmünkről.
Természetesen a legkisebbektől az idősekig mindenki megtalálja itt a neki való programot,
ezért érdemes családostul felkeresni a Nemzeti Történeti Emlékparkot.
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 Park belépő: Skanzen, Nomád Park, Rotunda
kiállításai (kivéve: Panoptikum)
 Feszty jegycsomag: Skanzen, Nomád Park, Rotunda
kiállításai (kivéve: Panoptikum), Feszty-körkép.
 Téli időszakban (novembertől márciusig) a
Skanzen és a Nomád Park zárva tartanak.
 Az Emlékpark teljes körbejárásához minimum 4
óra szükséges.
 A Feszty-körkép megtekintéséhez előzetes
időpontfoglalás szükséges.
 Vándorkönyv: az Emlékpark bejárását segítő füzet.

¥ Nyitva tartás:
Március közepétől októberig: Kedd-Vasárnap
10:00-18:00.
Novembertől március közepéig: Kedd-Vasárnap
10:00-16:00.
Hétfőnként zárva. A kiállítások nyitva tartása eltérő
lehet, évszakonként változhat. Az aktuális nyitva
tartásról az Emlékpark weboldalán tájékozódhat.
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Futura élményközpont

Elérhetőség:
FUTURA Interaktív
Természettudományi Élményközpont
Cím:		
		

9200 Mosonmagyaróvár,
Szent István király út 142.

Honlap: www.futuramoson.hu
Telefon: 96/566-280
E-mail: info@futuramoson.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 felnőtt és 2 gyerek részére családi belépőjegy
az interaktív kiállításra, a Tesla küldetésre, és
3D-s virtuális valóság élmény Oculus VR Reality
szemüvegen keresztül.
vagy
2 fő részére belépőjegy az interaktív kiállításra, a
Tesla küldetésre és a Pániklaborba.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapestről az M1-es autópályán
Mosonmagyaróvárig. Az Élményközpont
az 1-es számú főút mellett található.
Parkolási lehetőség helyben.

¥ Hasznos információk:

Á

ramtermelés vízkerékkel, az örvények természetének megfigyelése, a szigetköz
növény-és állatvilágának megismerése, villámcsapás, nagyfeszültség, séta
függőhídon, színes árnyékok, foszforeszkáló falak. Mi lehet mindez? A világ, amely
csak arra vár, hogy felfedezzük és megértsük. Tűz, víz, föld, levegő, a négy őselem.
Vajon tudja-e, hogy miért? A mosonmagyaróvári Futura Élményközpontban mindent
megtudhatunk az elemek titkairól, amelyek nélkül ki sem alakult volna az élet a
Földön. Az őselemekkel négy szinten ismerkedhetünk meg. A víz szintjén áramlatok,
vízfolyások, hajózás, merülés és vizes élőhelyek fogadják a látogatót. A föld szintjén a
fontos fizikai törvényeket szemléltetik, valamint a Szigetköz kőzet-és talajfajtáival, állatés növényvilágával ismerkedhetünk. A levegő szintje légköri időjárási jelenségeket, a
szél természetformáló munkáját, a szélerőművek működését mutatja be. A tűz szintje az
optikai érdekességek, az illúziók, a fényjelenségek és a planéták világa.
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 Interaktív kiállítás 4 különböző szinten.
 A Tesla küldetés kb. 1,5 órás, de részletekben is

teljesíthető.
 Tesla Transformátor 13:15-kor és 17:50-kor.
 Science Show 12:30-kor és 16:00-kor.
 Digitális planetárium 11:00, 14:00, 15:00 és
17:00 órakor.
¥ Nyitva tartás:
Április 1-től – Október 31-ig:
Minden nap: 10:00-18:00
November 1-től – Március 31-ig:
Csütörtök-Vasárnap: 10:00-18:00
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Esterházy-kastély

Elérhetőség:
Esterházy-kastély Fertőd
Cím:		 9431 Fertőd, Joseph Haydn út
Honlap: www.eszterhaza.hu
Telefon: 99/537-640
A Széchenyi István Emlékmúzeum és
Széchényi-mauzóleum
Cím: 		 9485 Nagycenk, Kiscenki u. 3.
Telefon: 99/360-023

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

A

fertődi Esterházy-kastélyt Magyar Versailles-ként említik, s ez a kijelentés, ha van is benne
némi túlzás, nem alaptalan. Az építkezés egyik mintájául valóban a Napkirály rezidenciája
szolgált, és Esterházy Fényes Miklós ugyancsak nem fukarkodott az anyagiakkal, mikor az
általa megálmodott épület létrehozásáról és fenntartásáról volt szó. Ezen a helyen, már 1720tól állt egy kastély amely a mai kastély középrészét adja. A pompázatosan kialakított kastély
falai között vendégeskedett Mária Terézia királynő is, akinek látogatásakor Haydn a Philemon és
Baucis c. operát valamint a királynőről elnevezett szimfóniát adták elő a zenészek. A fénykor nem
tartott örökké. A palota megálmodója meghalt, s megindult a lassú romlás. A korhű újjáépítési
munkálatoknak köszönhetően a kastély ma régi pompájában fogadja a vendégeket, akik minden
egyes négyzetméteren részesei lehetnek annak a fényűzésnek, amelyet kizárólag az Esterházyak
engedhettek meg maguknak. Ez nem minden. Ha a környéken jár, feltétlenül tekintse meg a
nagycenki Széchenyi-kastélyt és Széchényi-mauzóleumot, valamint a Bánvalva Kolostort.

48

5 főnek belépőjegy a fertődi Esterházy-kastélyba.
vagy 3 főnek privát tárlatvezetés az Esterházykastélyban.
vagy 2 főnek belépőjegy az Esterházy-kastélyba,
és egy szabadon választott koncertre.
vagy 3 főnek 1 alkalommal 1 szabadon választott koncerten való részvétel a fertődi Esterházy-kastélyban.
vagy 5 fő részére kastély, mauzóleum és méntelep látogatás a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeumnál.
vagy 4 főnek privát tárlatvezetés a nagycenki
Széchenyi István Emlékmúzeumban, méntelepen és
mauzóleum látogatás.
vagy 2 főnek Nagycenk - a Széchenyi család nyomában túra (kb. 2,5 óra).
vagy 2 fő részére történelmi Séta Sopronbánfalván (kb.
2 óra).

Sopronbánfalvi Pálos-Karmelita
Kolostor
Cím: 		 9400 Sopron, Kolostorhegy u. 2.
Honlap: www.banfalvakolostor.hu
Telefon: 99/505-895, 30/701-2366

¥ Hasznos információk:
 Az élménykupon az Esterházy-kastély saját
szervezésű koncertjeire érvényes.
 A koncertre érdemes minél előbb jegyet foglalni.
 Privát tárlatvezetéshez minden esetben előzetes
bejelentkezés szükséges.
¥ Nyitva tartás:
Esterházy-kastély, Fertőd-Eszterháza
Március 15-től október 31-ig: Kedd-Vasárnap 10:00-18:00
November 2-től március 14-ig: Péntek-Vasárnapig
10:00-16:00
Széchenyi-kastély, Nagycenk
Április 1-től október 31-ig: Kedd-Vasárnap: 10.00-18.00
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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?
Kellemes kikapcsolódást kívánunk!
Miután felhasználta ajándékát, töltse ki
elégedettségi kérdőívünket honlapunkon,
vagy a mellékelt papír kérdőíven. A kitöltők
között minden hónapban egy Kastélyszálló
ajándékot sorsolunk ki!

50

51

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

130

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

100

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHAT

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

100

Tematikus ajándékdobozok

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy új hobbi felfedezésére.

80

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.

70

ÍNYENC PROGRAM
KÖZÜL VÁLASZTHATNAK
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Bővebb információ: www.feldobox.hu
100

PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHAT

Mindhárom csomagban
olyan utak találhatók, melyek
legalább a repülőt és a szállást
tartalmazzák, 2 fő részére.
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Vegyes ajándékkártyák

Feldobox utazás ajándékok

Érdeklődik vagy rendelni szeretne ?
Látogasson el honlapunkra: www.feldobox.hu

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

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

Ellátogathat irodánkba, vagy kereshet minket telefonon munkanapokon
09:00-től 18:00-ig:
Budapest, II. kerület, Bem rakpart 56. Fsz.1 – Tel: 06 1/786 56 70
(a Margit híd budai hídfőjénél)
A következő oldalon szereplő üzletekben is megtalálhatók ajándékaink.
Érdemes megnézni a honlapunkat, mert a lista folyamatosan bővül.

Üzleti negyed
Legyen Ön is Feldobox viszontértékesítő
Amennyiben érdekli a Feldobox forgalmazása boltjában vagy Web-oldalán,
keressen fel bennünket telefonon vagy e-mailen (info@feldobox.hu).
Legyen Ön is szolgáltató partnerünk
Fantasztikus élményeket kínál a szabadidő, wellness, üdülés és/vagy a
gasztronómia területén? Ha szeretne bekerülni a Feldobox partneri hálózatába, keressen fel bennünket telefonon vagy e-mailen (info@feldobox.hu).
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Ajándékozzon élményt az üzleti életben
A cégeknek a Feldobox egy innovatív, praktikus, valódi örömet szerző,
hatékony ajándékozási lehetőség: üzleti ajándék partnereknek,
ügyfeleknek, ajándék munkatársaknak... Nagyszerűen használható
incentive célokra vagy akár nyereményjátékok, promóciók keretében.
Eredeti ajándék, melyre emlékeznek majd és amely mindenkinek
tetszik, hiszen a választás szabadságát nyújtja.

Üzletek listája
§ Budapest I. kerület
Budavár Tours Iroda
Latitudes könyvesbolt
§ Budapest II. kerület:
Széphalom - Neckermann Iroda
§ Budapest III. kerület:
Start Utazás Iroda
Yes Plusz Utazási Iroda
§ Budapest IV. kerület:
Nettravel.hu Utazási Iroda
§ Budapest V. kerület:
Neckermann Iroda - Vörösmarty tér
Neckermann Iroda - Szent István krt.
§ Budapest VI. kerület:
TUI Utazási Központ
Pálvölgyi Fotó WestEnd
Kreatív Hobby
§ Budapest VII. kerület:
BLAGUSS Utazási Iroda
LBT-gyógyászati szaküzlet
Start Utazás Iroda
§ Budapest VIII. kerület:
Neckermann Iroda - Aréna Pláza
Fortwo Utazási Iroda
Budapest Plaza Tánciskola
§ Budapest IX. kerület:
Amazon Travel (TUI)
Kreatív Hobby
Ibolya Jegyiroda - Lurdy Ház
§ Budapest X. kerület:
Neckermann Iroda - Árkád
§ Budapest XI. kerület:
Serlegbolt - Balu 2001
Neckermann-NUR Utazási Iroda
Kreatív Hobby
§ Budapest XII. kerület:
Thomas Cook - Hegyvidék Központ
Start Utazás Iroda
§ Budapest XIII. kerület:
Neckermann Iroda
LBT-gyógyászati szaküzlet
Dr. Orto Egészségszalon
§ Budapest XV. kerület:
Mini City Tours (TUI)
Kreatív Hobby
Metro Áruház
§ Budapest XVII. kerület:
Start Utazás
§ Budapest XIX. kerület:
Kreatív Hobby
Neckermann Iroda - Shopmark
§ Budapest XXII. kerület:
Esőerdő Utazási Iroda (TUI)
Kreatív Hobby
§ Budapest XXIII. kerület:
Pacific Travel Utazási Iroda

Batthyány tér 5-6., Vásárcsarnok I.em.
Fő utca 17., Francia Intézet földszintjén
Hidegkúti út 167., CBA Üzletház
Bécsi út 52-54.
Rákóczi út 39., Csillagvár bevásárlókp.
Árpád út 51-53. (az udvarban)
Vörösmarty tér 5.
Szent István krt. 29.
Bajcsy-Zsilinszky út 17.
Váci út 1-3., WestEnd City Center
Váci út 1-3., Westend City Center
Károly körút 5.
Rottenbiller utca 24.
Madách Imre út 13-14.
Kerepesi út 9.
Práter utca 24.
Blaha Lujza tér 5., Europeum
Ferenc körút 8-10.
Üllői út 15.
Könyves K. Krt. 12-14.
Örs vezér tere 25.
Bercsényi utca 32/b
Október 23. u. 8-10., Allee
Október 23. u. 8-10., Allee
Apor Vilmos tér 11-12
Magyar Jakobinusok tere 4/a.
Váci út 178., Duna Pláza
Pannónia utca 22.
Szent István krt. 24.
Szentmihályi út 131. Pólus Center
Szentmihályi út 131. Pólus Center
Városkapu utca 9.
Pesti út 41/c.
Vak Bottyán út 75., KÖKI Terminál
Üllői út 201
Nagytétényi út 37-43., Campona
Nagytétényi út 37-43., Campona
Bevásárló u. 2.

VIDÉKEN:

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

Gaál Péter utca 9-11.
Andrássy út 37.
József Attila utca 3.
Budapark Keleti 3.
Szabadság út 37.
Simonffy utca 4-6., Halköz üzletház

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

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

Gárdonyi Géza utca 18.
Törvényház u. 4.
Bajcsy-Zsilinszky utca 8.
Petőfi tér 16.
Barátok tere 10.
Schweidel u. 19.
Kisfaludy u. 12.
Deák Ferenc u.2.
Korona u. 2.
Széchenyi tér 14.
Kossuth Lajos utca 2.
Kisoroszi Golfpálya
Szemere utca 20.
Sugár utca 3.
Szent Miklós Tér 7.
Luther utca 5.
Király utca 66.
Bajcsy-Zsilinszky u. 11., Árkád
Fő út 18.
Mátyás K. u.28. (megbeszélt időpontban)
Színház utca 15.
Várkerület 25.
Oroszlán utca 5.
Kossuth utca 8.
Széchenyi utca 18-20.
Kossuth Lajos utca 18.
Rózsa u.2.
Kossuth Lajos utca 12.
Kőszegi utca 27-31.
Győri út 7-9., Vértes Center
Bajcsy-Zsilinszky utca 120.
Bajcsy-Zsilinszky utca 71.
Budapest u. 20-28. Balaton Pláza

Továbbá az összes Media Markt, Office Depot,
Extreme Digital áruházakban, a TESCO
hipermarketekben és az IBUSZ utazási irodákban is
megtalálhatóaik ajándékaink.
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Fontos információk / felhasználási feltételek
 Élménykuponja egy szabadon választható programra jogosítja fel a Feldobox partnerei által
kínált számos lehetőség közül.
 A partnerek listáját és a programok leírását ez a katalógus, valamint a Feldobox weboldala is
tartalmazza. A programjainkat folyamatosan felülvizsgáljuk és bővítjük, így előfordulhat, hogy a
honlapon több lehetőség van feltüntetve, mint a katalógusban. Élménykuponja ezekre is érvényes!
 Ha valamelyik partnerünk elérhetősége vagy az általa nyújtott szolgáltatás csomag esetleg
változna, ezeket honlapunkon tesszük közzé. Előfordulhat, hogy egy program megszűnik, ezt
is honlapunkon tudjuk jelezni. Ebben az esetben kérjük válasszon egy másik lehetőséget a
széles kínálatból.
 A jelen katalógusban, az élménykuponon, az ajándékdobozon és a honlapunkon lévő képek
csak illusztrációk.
 Amennyiben a kuponon feltüntetett felhasználási idő lejárt, a kupont a partnerek nem
fogadják el, és a Feldobox nem váltja vissza. Javasoljuk, hogy ne várjon az utolsó pillanatig
az Önnek legkedvesebb program igénybevételéhez.
 Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, mondja el, hogy
Ön egy Feldobox élménykupon birtokosa, és adja meg a kupon nevét is.
 A programok és szállások az egyes partnerek szabad kapacitásának és nyitva tartásának
függvényében foglalhatók le. Amennyiben partnerünk a kívánt időpontban nem tudja Önt
fogadni, egyeztethet vele másik időpontot, vagy választhat másik programot a katalógusból.
 A program helyszínére érkezve adja át partnerünknek a megfelelően kitöltött eredeti kupont
a kártyával együtt. Kupon és kártya csak együtt érvényesek! A kártyát vissza fogja kapni.
 Semmiképpen ne kaparja le a kártya hátoldalán található azonosító kódot. Ha a kód láthatóvá
válik, a kártyát nem fogadják el, és becserélésére nincsen lehetőség.
 A nem megfelelően kitöltött kuponokat partnereink visszautasítják. A kuponra fokozottan
ügyeljen, mert annak elvesztése vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehető
igénybe, és az elvesztett kupont pótolni nem áll módunkban.
 A programokat mindenki saját felelősségére veszi igénybe (bizonyos kaland partnereink erről
nyilatkozatot is iratnak alá az élmény igénybevétele előtt). A kupon felhasználója semmilyen
esetben nem vonhatja felelősségre ennek kibocsátóját (FDB Kft-t) és forgalmazóit, a kupon
felhasználása vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért.
 A szállások, a törvény által előírt módon, idegenforgalmi adó (IFA) megfizetését kérhetik a
helyszínen. Ez általában pár száz forint /fő /éjszaka szokott lenni, összege helyszínfüggő.
 A Feldobox élménykupon nem fizetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be
készpénzre és nem váltható vissza.
 Az oldalakon található minden szöveg és fénykép a szerzői jog védelme alatt áll. Az írások
bármilyen nemű utánközlése kizárólag a Feldobox írásos engedélyével lehetséges.
 A katalógusban feltüntetett, extra kedvezmények a Feldobox élménykártya felmutatásával
vehetők igénybe a partnereink által meghatározott feltételekkel, általános listaárakra
érvényesek, más akciókra vagy szezonális ajánlatokra nem érvényesek.
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