Üdvözöljük a feldobó élmények világában!

Klub

Tartalom

Családi Móka ajándékának programajánlatából saját
maga választhatja ki azt az élményt, amelyre a legjobban
vágyik. sokszínű és minőségi szolgáltatásokat nyújtó
partnereket válogattunk össze Önnek. Csak választani
kell a katalógus alapján a 100 program közül - nem
lesz könnyű! - és nem marad más hátra, mint élvezni a
felejthetetlen élmény minden pillanatát!

é

letünk legfontosabb része, kiapadhatatlan örömforrás, életen át tartó boldogság. Ez a
család. A hétköznapokat azonban nem mindig így éljük meg, hiszen éppen családunk
fenntartása miatt azt a kevés időt sem szenteljük maradéktalanul szeretteinknek, amely
egy fárasztó nap végén az együttlétre jut. A Feldobox Családi Móka programjai felhőtlen,
vidám, minden gondot feledtető, örök élményeket kínálnak a család aprajának-nagyjának,
és kalandokon, szórakozáson, látványosságokon, közös tevékenységeken keresztül
gazdagítja életünket azokkal, akik mindennél fontosabbak számunkra.
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a részletes felhasználási feltételek a katalógus 102. oldalán, és az Élménykupon hátoldalán olvashatók.
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Csillebérci kalandpálya

Elérhetőség:
Challengeland Kalandpálya
Cím:		
		

1121 Budapest,
Konkoly Thege Miklós út 21.

Honlap: www.kalandpalya.com
Telefon: 20/599-8501, 20/584-0381
E-mail: foglalas@kalandpalya.hu
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¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

¥ Hasznos információk:

Í

me egy kaland, amikor a család apraja-nagyja próbára teheti ügyességét, bátorságát
és állóképességét, hogy a program végeztével aztán elégedett, jóleső fáradsággal
omoljanak egymás karjaiba. A csillebérci Challengeland kalandpark 14 pályáját

akár gyermekvasúttal is megközelíthetik a vendégek, és a nem mindennapi közlekedés
méltó bevezetése a további próbatételeknek. 3 hektárnyi területen, közel 200 egyéni
és csoportos akadály meghódítása a cél, különböző nehézségi szinteken, különböző
magasságokon a különböző korosztályoknak. A gyakorlópályán tanultak után a pályákat
önállóan is használhatják, és minden korcsoportnak lehetősége nyílik a csúszó pálya
kipróbálására is, testmagasságának megfelelően. Ez a kaland életre szóló élmény lesz,
melyet évek múltán is kacagva elevenítenek majd fel családi körben.

04

VIII

XVI
X

XVII

XIX
XX
XXII

Gyerek/Junior belépő max. 150 cm-es
magasságig. Szükséges eszközök biztosítva
(sisak, beülő).

XIV

IX

XI

jelent meghívást:

2 gyerek vagy junior belépő a Challengeland
Kalandpályára + 2 felnőtt kísérőjegy. A pályán
maximum 3 órát tölthetnek.

XV

XIII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Normafa közelében, a Csillebérci
Szabadidőközpont mellett található.
90-es autóbusz a Széll Kálmán térről,
vagy gyermekvasút a Csillebérc
megállóig.

 Gyerek testmagasság és nehézségi fokozat
szerint minimum 6 különböző pálya áll
rendelkezésre.
 Legalább 100 cm magas személyek használhatják.
 Öltözet: zárt cipő, kényelmes ruházat.
 Ékszer viselete nem ajánlott.
 Biciklis kesztyűt ajánlott hozni, vagy a helyszínen
vásárolható.
 Nem lehet igénybe venni rossz időjárás esetén
(eső, vihar).
 Zárható csomagmegőrző.

¥ Nyitva tartás:
Április 1. – Október 31.: minden nap.
November 1. – Március 31.: hétvégén és
szünnapokon, időjárástól függően.
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Tropicarium - Óceanárium

Elérhetőség:
Tropicarium - Óceanárium
Cím:		
		
		
Honlap:
Mobil:
E-mail:

1222 Budapest,
Nagytétényi út 37-43.
Campona bevásárlóközpont
www.tropicarium.hu
1/424-3053, 1/424-3050
info@tropicarium.hu
IV
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XII

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

jelent meghívást:

3 gyerek és 2 felnőtt részére belépőjegy a
Tropicariumba.

XV

XIII

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
¥ Hasznos információk:

M

it lehet kezdeni egy szürke, őszi napon? Fogjuk fülön a gyerekeket, és irány a Tropicarium!
Ha van hely, ahol szülő és gyerek ugyanolyan jól szórakozik, ráadásul észrevétlenül
tanul is, akkor ez az. Az egész nem más, mint egy nagy rácsodálkozás. Borzongató és

gyönyörűséges szembesülés: kik is élnek még rajtunk kívül ezen a bolygón? Kezdjük hazánk
vízi világával. Bármikor megismerhetnénk, mégsem tesszük. Rajta hát! Aztán folytassuk a

 A kiállítás megtekinthető babakocsival és
kerekesszékkel is.
 A kiállítás területén saját használatra készülhet
videó film vagy fénykép, de vakut használni tilos.
 Az állatokat simogatni, etetni, megérinteni csak
a kijelölt helyen – pl. rája simogató – a kijelölt
táplálékkal lehet.

Busz: 33, 133E, 114, 213, 214, 233E
Lépcsős utca megálló. Autó: az M0ás autópályáról, a 6-os főútról és a
Nagytétényi útról közelíthető meg.
(1800 férőhelyes ingyenes parkoló)

¥ Nyitva tartás:
Az év minden napján 10:00-20:00.
December 24-26., 31. és Január 1.-én rövidített
nyitvatartással.

leguánokkal, ezekkel a mozdulatlan sárkányokkal, tenyérnyi majmocskákkal, akik akár a gyerekek
kezéből csipegetik az eleséget, színpompás kígyókkal és káprázatos tollazatú, szabadon röpködő,
trópusi madarakkal. Aztán jöjjenek az aligátorok és a többi hüllő. Ne hagyjuk ki a rovarokat, békákat
és a teknősöket sem. Aztán lássuk az egzotikus tavak, folyók majd tengerek élővilágát. Különleges
rákok, néha kísérteties, máskor komikus ráják és természetesen több cápafaj figyelhető meg itt.
Lenyűgöző és magával ragadó. Igazi varázslat nem csupán esős napokra, az egész családnak.
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Főző & bonbonkészítő kurzus

Elérhetőség:
Chefparade Főzőiskola
Bonbonkészítés kurzus
Cím:		 1051, Budapest, Sas u. 21
E-mail: jelentkezem@chefparade.hu
Gyermek Főzőkurzus
Cím:		 1023 Budapest, Bécsi út 27.
E-mail: gyerekzsur@chefparade.hu
Honlap: www.chefparade.hu
Telefon: 1/210-6042
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 felnőtt + 1 gyerek (8-12 év) részére 1 alkalom
Bonbonkészítő kurzus (kb. 3 óra).
vagy
2 gyermek (8-12 év) részére 1 alkalom Gyermek
Főzőkurzus (kb. 3 óra).
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¥ Hasznos információk:

N

incs az a videojáték, amely gyermekét távol tartaná a konyhától? Élvezettel kóstol, segít,
figyeli a trükköket? Esetleg három Michelin csillag ragyog a homlokán? Akkor bizony ideje,
hogy kuktasapkát nyomjon boglyas fejecskéjére, és elindítsa a konyhaművészet páratlanul

kreatív és szórakoztató útján. A Chefparade két programot is ajánl szárnyukat bontogató
szakácspalántáknak. A bonbonkészítő kurzus olyan családi program, amelyben gyermekek és
szülők együtt tanulják a bonbonkészítés mesteri tudományát. Ha Önök és gyermekeik szentül
hiszik, hogy a csokiszalámin túl is van élet, fedezzék fel együtt a páratlan és kifinomult francia és
olasz csokoládé különlegességek tartományát. Ám ha úgy gondolják, hogy az ifjú séf szívesebben
készítene fúziós ételsorokat, s vitatná meg tapasztalatait korban hozzá illő kollégákkal, akkor

 Foglalás kötelező interneten vagy telefonon.
 Kiscsoportos kurzusok: min. 6 fő és max. 12 fő.
 A program tartalmaz minden szükséges

anyagot és eszközt, frissítőt, a végén a recepteket
és műanyag edényt.
 Az elkészített ételeket mindenki saját
díszdobozban viheti haza.
 Angol nyelvű kurzusok is választhatóak.
¥ Nyitva tartás:
Folyamatosan változó. Kurzusok jellemzően
hétköznap esténként és hétvégenként. Kérjük,
érdeklődjön telefonon vagy interneten.

ajándékozza meg gyermekét főzőkurzussal. Ki tudja, talán íródik majd egy méretes szakácskönyv,
melyben szeretettel emlékeznek meg Önről, mint ösztönzőről és bátorítóról.
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Gyermek rajzklub

Elérhetőség:
Művészház rajziskola
Cím:		
			

1146 Budapest,
Ajtósi Dürer sor 19-21. 7. emelet

Honlap: www. muveszhaz.com
Telefon: 70/637-1407
E-mail: info@muveszhaz.com

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 gyerek részére a 2 napos kezdő jobb agyféltekés
rajztanfolyam 1. napján való részvétel.
Amennyiben szeretné folytatni a 2 napos
tanfolyamot, 10% kedvezményt kap a 2. napra.
vagy
1 gyereknek 5 alkalom a Gyermek Rajzklubban,
haladók részére.

R

Elhelyezkedés / megközelítés:
74 vagy 75 jelzésű trolival a Zichy
Géza utcáig. Autóval parkolási
lehetőség az Ötvenhatosok terénél.

Az elkészült alkotás és a rajzeszközök haza
vihetőek.

ajzolni nagyon jó dolog, mondják azok, akik tudnak, és gondolják vágyakozva azok,
akik nem. Ám a jó hír, hogy a rajzolás nem csupán kézügyesség, hanem koncentráció
kérdése is, így nem csupán néhány gyerek kiváltsága, bárki elsajátíthatja. A jobb

agyféltekés rajztanfolyam célja, hogy átadja az alkotás örömét, s ráébressze gyermekét
arra, hogy sokkal ügyesebb, mint azt valaha hitte volna. Az élethű rajzolás titkait hamar
elsajátíthatja, s ha kedvet kap, részt vehet a tanfolyamok egyikén, vagy beléphet a gyermek
rajzklubba, s még jobban kibontakoztathatja a benne lakozó művészt. Jobb agyféltekéje
vezeti gyermeke ceruzáját, és nem jön többé zavarba, ha az egész osztály látja alkotását,
sőt, egy új, végtelen hobbi fogja örökre megédesíteni és színesebbé varázsolni életét!

¥ Hasznos információk:
 Rajztudás nem szükséges a tanfolyamhoz.
 Gyermek Rajzklub előfeltétele az alap tanfolyam

elvégzése.
 7-13 éves kor között vehető igénybe a program.
 A csoportok 10 főtől indulnak.
 Előzetes bejelentkezés szükséges.
 A foglalkozáshoz szükséges eszközök
rendelkezésre állnak.
¥ Nyitva tartás:
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Egész évben előzetes egyeztetés alapján.
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Csodák Palotája

Elérhetőség:
Honlap: www.csopa.hu
Csopa Campona
Cím:		
		
Telefon:
E-mail:

1222 Budapest
Nagytétényi út 37-43.
1/814-8050
csopacampona@csopa.hu

Csopa Playbar

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

4 főnek családi belépőjegy ruhatár használattal
a Csopa Camponába + 1-1 héliumos lufi a
gyerekeknek.
vagy
2 felnőtt és 2 gyerek részére 1 szabadon
választott kiállítás megtekintése és 1 előadáson
való részvétel a Csopa Playbarban.

Cím:		
		
Telefon:
E-mail:

1036 Budapest, Bécsi út 38-44.
Buda EG Bevásárlóközpont 2. em.
1/814-8060
csopaplaybar@csopa.hu
IV
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XIII
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I V VII
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XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

¥ Hasznos információk:

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 és szórakozás, játék 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 iránti
szenvedély, hiszen a természettudomány maga az életre való eszmélés, bolygónk és a naprendszer
megismerése, olyan csodák megfejtése, amelyeket a nyitott szemmel járó óvodás, iskolás és felnőtt
emberek előtt a legnagyobb titkokat tárja fel. A látogatás minden alkalommal interaktív találkozás, a
természettudományok kísérletek, szórakoztató játékok által történő megismerése. Töltsenek el egy
napot a Csodák Palotájában, és ismerjenek meg egy új világot, azt, amelyik körülvesz bennünket!
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 Fizikai kísérlet bemutatók 11:00, 13:00, 15:00 és
17:00 órakor, hőtan, elektromosság és mechanika
témákban, a Csopa Camponában.
 Hőtani hideg-meleg kísérletek a Csopa
Playbarban tanítási napokon: 12:00 és 15:00
órakor, a többi napon 11:00-19:00 óra között 2
óránként.

¥ Nyitva tartás:
Csopa Campona
Hétfő - Péntek: 9:00 - 19:00
Szombat - Vasárnap: 10:00 - 20:00
Csopa Playbar
Hétfő – Vasárnap: 10:00 – 22:00
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Macikészítő tanfolyam

Elérhetőség:
Maciművek
Cím:		
		

1137 Budapest,
Szent István krt. 24.

Honlap: www.macimuvek.hu
Telefon: 20/993-9193
E-mail: macimuvek@freemail.hu
IV

III
II

VI
I V VII

XII

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 alkalom macikészítő tanfolyam 2 gyerek
részére.
vagy
1 alkalom macikészítő tanfolyam 1 gyerek
+ 1 felnőtt részére.
vagy
2 alkalom macikészítő tanfolyam 1 gyerek
részére.

H

a

visszagondolunk,

egyetlen

biztos

pont

volt

az

életünkben,

zsenge

gyermekkorunkban: a játék mackó. A játék mackó saját, egyéni, szinte nincs
két egyforma. Most végre visszamehet a gyermekkorba, és gyerekével együtt

megtanulhat játék mackót készíteni. Nem olyat, amilyet a szülei vettek, nem olyat,
amilyen a kispajtásának volt, nem olyat, amilyet a Triálban árultak, hanem olyat, amilyet
Ön szeretne. Képzelje el álmai játék mackóját, majd a helyszínen biztosított anyagok
és szerszámok segítségével, szakavatott mackómester bábáskodása mellett készítse
el! A mackókészítés igazán egyedi és kreatív tevékenység, ráadásul a mackó kitűnő
ajándék gyermeknek és felnőttnek egyaránt. A végeredmény pedig előre nem is sejtett
boldogsággal és az alkotás örömével ajándékozza majd meg, amelyet a Maciművektől
elégedetten távozók népes tábora is bizonyít. Csatlakozzon hát hozzájuk!
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XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Nyugati tértől 5 perc sétára, a Szent
István körúton a Duna irányában, jobb
oldalon. Az üzlet egy belső udvarban
található.

A felhasznált alapanyagok és szerszámok
biztosítottak. Az elkészített mackókat a
kuponfelhasználó megtarthatja. 1 alkalom 4 órás.
¥ Hasznos információk:
 Szülővel érkező gyerek esetén 6 éves kortól,
szülő nélkül pedig 10 éves kortól ajánlott.
 Regisztráció szükséges.
 Maximum 5 fős csoportos foglalkozás.
 Előképzettség és kézügyesség nem szükséges.

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, előzetes bejelentkezés alapján.
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Piknik a Margitszigeten

Elérhetőség:
Kolosy Ébresztő
Cím:		
			

1036 Budapest,
Kolosy tér 5-6. fsz. 7.

Honlap:
www.facebook.com/kolosyebreszto
Rendelés felvétel:
Telefon: 30/992-8006
E-mail: piknik@piknikjarat.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 felnőtt és 2 gyerek részére egy Családi Piknik
csomag ami tartalmaz:
 4db bagett szendvics
 4db mini croissant
 2db joghurt gyümölcs müzli
 2db friss gyümi sali
 4db choc chip cookies
 2db Vis-vitalis ásványvíz
 2x3 dl házi jeges tea

A

fővárosiak egyik kedvenc kirándulóhelye a Margitsziget. De tudja-e honnan kapta a
nevét? Nevezték már a Nyulak szigetének, Szent András szigetének, majd pedig az
ott levő vallási épületek után Boldogságos Szűz Mária vagy röviden Boldogasszony

szigetének is. Mai nevét a XIV. században az Árpád-házi Margit hercegnőről kapta, aki
a királynak tett fogadalmához híven a Domonkos-rend apácakolostorában élt itt, a
tatárjárás ideje alatt. Kerekedjen hát fel családjával, vegye fel az Önöknek előkészített
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¥ Hasznos információk:
 Időpont egyeztetés szükséges a vendéglővel.
 Igazi piknik kosár kaució ellenében igényelhető.
 Ajánlott szúnyog- és kullancsriasztó szerek
használata.
¥ Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 7:00-16:00
Szombat - Vasárnap: Zárva

piknikkosarat és ruccanjanak ki a főváros e régóta kedvelt kirándulóhelyére. A kiadós
séta mellett az árnyas fák között Bringóhintóval is utazhat. A kisállatkert vagy az egyik
játszótér örömeit élvezheti a nagyvárosi zajtól mentes kikapcsolódásra vágyó család. Ha
Ön is az aktív pihenést kedveli, és gyerekeit is erre szeretné nevelni, ne hagyják ki a
közkedvelt eredeti Piknik Járat ajánlatát!
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Trikke túrák

Elérhetőség:
Carving Vehicles
Cím:		
		

1052 Budapest,
Régiposta utca 7-9.

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

IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X
XIX

XX

1 felnőtt + egy 12 év feletti gyerek részére 1 órás
Budapest belvárosi túra (2 jármű).

XVII

IX

XI

XXII

XVIII

XXI
XXIII

vagy
2 felnőtt + két 5-12 év közötti gyerek részére 1 órás
Budapest belvárosi túra (2 jármű).
¥ Hasznos információk:

A

mai gyerekeket nehéz meglepni és nehéz kimozdítani őket azzal a mondattal,
hogy „menjünk sétálni”. Rengeteg élmény éri őket, és villámgyorsan tájékozódnak
mindenről. Biztosan szívesen bolyonganának egyet a városban, s mesélnének

nekik Budapestről, de hogyan tegyék mindezt felejthetetlen élménnyé? A Trikke túra
garantáltan olyan program, melyre emlékezni fognak egy életen át. Szeljék át a várost

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

 Egy gyerek (5-12 év között) utazhat a szülő
járművén.
 Előzetes időpontfoglalás szükséges.
 Minimum 2 fős túrák indulnak.

¥ Nyitva tartás:
Előzetes bejelentkezés alapján minden nap
10:00-18:00 óra között.

egy különleges, háromkerekű járgánnyal úgy, hogy sportolnak és nézelődnek egyszerre.
Ez a fantasztikus kis jármű egy roller könnyedségével repíti utasait körbe a városban. A
gyerekek imádni fogják, s a jeles épületek, ha akár mindennap úgy megyünk is el előttük,
hogy fel sem kaptuk a fejünket, mind új színben tűnnek fel. Egy kis technika, egy kis
sport és újabbnál újabb célpontok, ahol mindig érdemes megpihenni és ejteni pár szót
arról, milyen izgalmas város Budapest, különösen Trikke-ről nézve.
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Sóbarlang és sótaposó

Elérhetőség:
Sóterápium
Cím:		
		

1211 Budapest,
Posztógyár u. 1.

Honlap: www.soterapium.hu
Telefon: 20/251-4127
E-mail: info@soterapium.hu
IV

III
II

VI
I V VII

XII

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

vagy
1 felnőtt és 2 legfeljebb 10 éves gyermek részére
5 alkalomra szóló sóbarlang bérlet.

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX

jelent meghívást:

1 felnőtt és 1 legfeljebb 10 éves gyermek részére
6 alkalomra szóló sóbarlang bérlet.

XV

XIII

XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Boráros térről a H7-es HÉV Csepeli
megállójáig. A Posztógyár utca a II.
Rákóczi Ferenc útról nyílik, közvetlenül
a megálló mellett.

¥ Hasznos információk:

A

só az emberiség egyik legrégebbi társa a civilizáció fejlődésének során. A rohanó
XXI. században érdemes újra felfedezni a természet ősi egészségforrásait.
A só jótékony hatással van a légúti és egyéb, egészségügyi problémákra. A

budapesti Sóterápium sokkal több, mint egy átlagos só szoba, vagy sóbarlang. A

 A sóterápiák 45 percesek és óránként
kezdődnek.
 Bejelentkezés szükséges.
 Felnőtteknek jóga és pilates órák, baba-mama
torna.
 Hangtál és gong meditációs foglalkozások.
 Nincs korhatár.

sóterápia egyszerű folyamatát itt különböző, érdekes programok kísérik, gyereknek,
felnőtteknek egyaránt. A jóga, a pilates, a meridián torna mellett olyan különleges
élményekben lehet része a felfrissülni vágyóknak, mint a gong vagy hangtál
meditáció. A gyerekeket speciális sóhomokozó várja, só granulátummal, melynek
segítségével játékosan felfrissülhetnek a legkisebbek is. A só megtisztítja a testet

¥ Nyitva tartás:
Hétfő – Péntek: 10:00 – 19:00.
Szombat: 10:00 – 13:00.
Vasárnap: előzetes egyeztetés alapján.

és lelket egyaránt, a Sóterápiumból kilépve, megerősödve, tiszta fejjel és szívvel
térhetünk vissza a mindennapi, nyüzsgő életbe.
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Gipszkorszak Alkotó Játszóház

Elérhetőség:
Gipszkorszak Alkotó Játszóház
Honlap: www.gipszkorszak.hu
Telefon: 70/518-1602
E-mail: info@gipszkorszak.hu
Gipszkorszak MiniPolisz
1061 Budapest, Király utca 8-10.
Central Passage üzletház
Gipszkorszak Millenáris
1024 Budapest, Fény u. 20-22.
Millenáris «Fogadó Épület», Millipop
Mosolygyár
¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 alkalom vagy 2 gipszforma (megosztható több
gyerek között) festése a ZÖLD polcról.
vagy
3 alkalom vagy 3 gipszforma (megosztható több
gyerek között) festése a SÁRGA polcról.
vagy
4 alkalom vagy 4 gipszforma (megosztható több
gyerek között) festése a KÉK polcról.
vagy
6 alkalom vagy 6 gipszforma (megosztható több
gyerek között) festése a RÓZSASZÍN polcról.

K

edves szülők! Ha még nem tudták volna, hamarosan beköszönt a gipszkorszak. A
földtörténet e szakaszában rengeteg szín köszönt be életünkbe, mindennapjainkat
az alkotás élménye, a kreativitás és a vidám, önfeledt játék és a formák foglalják

el. Ha szeretné, hogy gyermeke élménydús, érzékeket és fantáziát kibontakoztató
dolgokkal foglalatoskodjék, hogy hozzá hasonló, ügyes kis piktorok közösségében
töltse idejét, akkor irány a Gipszkorszak játszóház. Több száz gipszfigura vár itt arra,
hogy apró, dolgos kezek által nyerjenek új színt. Lila ló, rózsaszín katica, arany macska,
pöttyös szivárvány? A Gipszkorszak eljövetelével bizony nem ritka jelenség. Melegszívű,
szakavatott felnőtt játszótársak, sok-sok szín és még több boldog, sikerélményben
gazdag gyerek, akik boldogan és büszkén térnek haza alkotásaikkal. A világ szép, és a
gyermekek teszik azzá!
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¥ Hasznos információk:
 4-12 éves gyerekeknek, szülői felügyelet nem
szükséges. Nincs időkorlát.
 Szakképzett animátor nyújt segítséget.
 Könnyen lemosható festékek. Kötény biztosított.
 Bejelentkezés csak születésnapi rendezvényhez
szükséges.
 A MiniPolisznál játszóházi belépő váltása szükséges.
¥ Nyitva tartás:
Gipszkorszak MiniPolisz:
Szerda-Vasárnap: 10:00-19:00.
Gipszkorszak Millenáris:
Hétfő-Péntek: 14:00-20:00
Szombat-Vasárnap: 10:00-20:00
Ünnepnapokon, iskolai szünetekben: 10:00-20:00
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Hajós városnézés a Dunán

Elérhetőség:
Legenda
Cím:		
		
		

1051 Budapest,
Vigadó tér Hajóállomás
7-es kikötő

Honlap: www.legenda.hu
Telefon: 1/317-2203, 1/266-4190
E-mail: info@legenda.hu

IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

VI
I V VII

XII

Az ajánlat kétszeri italkínálást tartalmaz
(koktélkülönlegesség, sör, bor vagy üdítő
kívánság szerint).

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

2 felnőtt és 4 gyerek (14 éves korig) részére a
nappali hajós városnéző Duna Bella programra a
Legenda szervezésében (kb.1 óra).
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XIII

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
A hajóállomás a Pesti alsó rakparton,
a Marriott Hotel előtt található.

¥ Hasznos információk:

H

ajókázni mindannyian szeretünk, több okból is. A ringatózás már önmagában
is kellemes érzés, ám ha ez azzal párosul, hogy egy csodálatos város legszebb
látnivalóit más perspektívából, a víz közepéből tekinthetjük, csodálhatjuk meg,

akkor az élvezet életre szóló élménnyé változik. S vajon kik élvezik leginkább ezt az

 Időpontfoglalás szükséges.
 30 nyelven elérhető program.

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, évszaktól függő nyitva tartás.
Kérjük, telefonon tájékozódjon.

utazást? Hát a gyerekek. Így most mi mindenkit arra buzdítunk, hogy ha feledhetetlen,
látványos szórakozást kíván biztosítani családjának, fogjon fülön kicsiket és nagyokat,
hogy együtt fedezhessék fel Budapest gyöngyszemeit a Duna Bella hajó fedélzetéről.
Lánchíd, Halászbástya, Parlament : sokszor látott szimbólumok, de így még soha nem
ismerkedhettünk velük. Mókára fel, élvezzék együtt a Dunai kirándulást hűs italok és
gyönyörű látnivalók társaságában!
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Csokoládé Múzeum

Elérhetőség:
Csokoládé Múzeum
Cím:		

1162 Budapest, Bekecs utca 22.

Honlap: www.csokolade-muzeum.hu
Telefon: 1/401-5000
E-mail:
csokolademuzeum@rakoczi-delikat.hu

IV

III
II

VI
I V VII

XII

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 gyerek 12 éves korig + 1 felnőtt részére Praliné
túra a Csokoládé Múzeumban, mely tartalmazza
a múzeumlátogatást, az elfogyasztott kóstolókat,
a saját csokoládékészítést, a forró csokoládét,
filmvetítést. A program kb. 2 órás.
vagy
1 gyerek 12 éves korig + 2 felnőtt részére Praliné
túra a Csokoládé Múzeumban.
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XIII
XIV
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XIX
XX
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XVIII

XXI
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Elhelyezkedés / megközelítés:
A Örs vezér tértől 31-es busszal
vagy a Csömöri hévvel az Árpádföld
megállóig.

vagy

H

a családi programon törjük a fejünket, a csokoládé kiváló kiinduló pontnak tűnik,
hiszen kevés olyan ember van, aki ne szeretné. Jó, de milyen programot kerítsünk
e köré a méltán vágyott édesség köré? Kiránduljunk a Csokoládé Múzeumba. Itt

1 gyerek 12 éves korig + 1 felnőtt részére
Fejedelmi túra a Csokoládé Múzeumban, mely
a Praliné túrán felül tartalmaz egy teát és
süteményt, amit a Fejedelmi Lovagteremben
fogyaszthatnak el kellemes muzsika
társaságában. A program kb. 2,5 órás.

aztán rengeteg érdekes dolgot megtudhatunk Rákóczi és a csokoládé kapcsolatáról, s
korhű díszletek között sétálva rádöbbenhetünk arra is, hogy nem mi voltunk az elsők,
akik rajongtak a csokoládéért. Mi felnőttek aszúkkal és pálinkákkal színesíthetjük
programunkat, míg gyermekeinkre kiapadhatatlan csokiszökőkút, édességkészítés és
kóstolás vár. A csokitúrán egy filmet is megtekinthetünk a nyalánkság történetéről,
megismerhetjük a Stühmer gyár kiváló múltját és termékeit, végül pedig önfeledten
dúskálhatunk a csokoládék között. Ha családja kényeztetésre vágyik, Ön pedig arra, hogy
kényeztesse őket, jobb programot nem is választhatna!
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¥ Hasznos információk:
 Időpont egyeztetés szükséges.
 A kiállítás kerekesszékkel is megtekinthető.

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, évszaktól függő nyitva tartás.
Kérjük, telefonon tájékozódjon.
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Bringózás a Margitszigeten

Elérhetőség:

Kedve
progra nc
m!

Bringóhintó - Bringóvár
Cím:		
		
Honlap:
Telefon:
E-mail:

1138 Budapest, Margitsziget
Hajós Alfréd sétány 1.
www.bringohinto.hu
1/329-2073, 20/423-4600
bringo@bringohinto.hu
IV

III
II

VI
I V VII

XII

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

90 perc hagyományos bringóhintó (2 felnőtt
+ 3 gyerek) vagy családi tandem bringóhintó
(6 felnőtt + 2 gyerek) kölcsönzése + kvízlap +
5 palack ásványvíz (5 x 0,5 l.) vagy 10 gombóc
fagylalt.
¥ Hasznos információk:
 Előzetes bejelentkezés ajánlott.
 2 állomás: a Bringóvár (egész évben) és a

A

ki már járt a Margitszigeten, annak biztosan megfordult a fejében, hogy milyen
pompás kis családi móka a sziget árnyas lombú fái alatt történő séta-tekerés.
Ily módon körbekirándulni a Margitszigetet már önmagában is vidám hétvégi

program az egész családnak, ám a Bringóhintó most kincsvadászatra is hívja a szülőket
és gyermekeket. A titkos térképet és rébuszos megfejtendőket követve a sziget minden
rejtett zegét-zugát fölfedezhetik, megismerhetik a terület titokzatos arcát. A kaland végén
természetesen a jutalom sem marad el: sok-sok finom fagyi gombóc vagy üdítő ásványvíz
üti a markát minden ügyes kincsvadásznak. Jöjjenek hát, és tárják föl a Buda és Pest
közötti ismeretlen föld rejtelmeit!

28

XV

XIII
XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
A fő bringó állomás a Bringóvár, a
26-os busszal a Halastó-Szállodák
megállóig. Autóval a Hotel Thermalnál
lehet parkolni. A másik a Margit híd
felé, a szökőkútnál van.

Holdudvar mellett (szezonális).
 18 éven aluliak csak szülői kísérettel
kölcsönözhetnek.
 A kölcsönzéshez személyazonosságot igazoló
okmány szükséges.
 Közlekedés a KRESZ kerékpárokra vonatkozó
szabályozása szerint.
 Kényelmes ruha viselése ajánlott.
¥ Nyitva tartás:
Minden nap 8 órától sötétedésig. A Bringóvár
egész évben, a Holdudvar melletti állomás
március 1-től november 15-ig tart nyitva.
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Vízi kalandok Győrnél

Elérhetőség:
Red Water
Cím:		

9025 Győr, Töltésszer utca 1.

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

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

4 főnek 1 órás motorcsónakozás vezetéssel,
egy 10 LE-s könnyű (BM330) hajóval. A család
vezetheti a hajót, vezetői engedély nem
szükséges.
vagy

4-5 főnek 45 perces motorcsónakozás vezetéssel,
egy 10 LE-s RIB 390 hajóval. A család vezetheti a
hajót, vezetői engedély nem szükséges.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Az M1-es autópályán Győrig.
Találkozási pont a rakparton a Jedlik
Ányos híd lábánál.

¥ Hasznos információk:

G

yőr városa a folyók városa. Nem véletlen tehát, hogy a vízi sportok szerelmesei
itt találhatják meg hazánkban a számukra egyik legmegfelelőbb helyszínt.
Akár gyerekekkel is felkereshetjük a Red Watert, ők is hatalmas élményekkel

térnek haza innen. A család vízre szállva nézhet körbe a városban, vagy tehet
egy órás kirándulást, amerre csak szeretne. Ez biztosan különleges élmény lesz,
és nem csak a gyerekek számára. A Red Water más vízi élményeket is kínál:
banánozás, fánkozás, jetski... Ha még nem unják a vízi élményeket, érdemes ezeket
is kipróbálni. Víz, napsütés, adrenalin nélkül nem múlhat el a nyár, ezek az érzések
örökké velünk maradnak.
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 Előzetes időpontegyeztetés szükséges.
 A program időjárás függő.
 A programot rövid oktatás előzi meg.
 Úszótudás nem szükséges.
 Fürdőruha és short viselete ajánlott.
 Ne felejtse otthon napszemüvegét, naptejét.
 Kiskorúaknak csak szülői felügyelettel.
 Szálláslehetőség a Klastrom Hotelben

(Feldobox élménykártyával 10% kedvezmény).
¥ Nyitva tartás:
Nyári szezonban, előzetes bejelentkezés alapján.
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Fővárosi Állat- és Növénykert

Elérhetőség:
Fővárosi Állat- és Növénykert
Cím:		 1146 Budapest,
		 Állatkerti krt. 6-12.
Honlap: www.zoobudapest.com
Telefon: 1/273-4900
Feldobox iroda a jegyátvételhez:
Cím: 		 1027 Budapest, Bem rkp. 56. fsz. 1.
Telefon: 1/315-2312, 1/786-5670
Honlap: www.feldobox.hu
IV

III
II

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 felnőtt és 2 gyerek részére belépőjegy az
Állatkertbe.
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¥ Hasznos információk:

L

étezik egy olyan családi program, melyet sohasem lehet megunni. Hidegben, melegben,
mindig érdekes és élményekkel teli. Ez az állatkerti séta! Az egészen kicsik hatalmasat
ámulnak a sosem látott állatokon, púpos, pöttyös, csíkos, rózsaszínű, nyelvöltögető,

sárkányszerű csodákon, míg a nagyobbak komoly tudományos érdeklődéssel fordulnak akár
a legapróbb rovarok felé is. Egy bizonyos: a Fővárosi Állat- és Növénykert egyre csak szépül,
kényelmes, élhető teret adva lakóinak, lenyűgöző látványt kínálva a látogatóknak. Ez a
csodálatos állatpark új központtal bővült. A Varázshegy olyan programokat kínál, melyek még
a legkíváncsibb kis vendég legszőrszálhasogatóbb kérdésére is választ adnak. Kicsik, nagyok
sokat tanulhatnak itt. Megismerhetik a bennünket körülvevő világot, annak kialakulását,
elgondolkodhatnak a létformák sajátosságain, és szinte mindent megtudhatnak arról az
életről, melynek bizony mi is részei vagyunk.
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 A belépőket csak a Feldobox irodában lehet
átvenni munkanapokon, az élménykupon ellenében.
Az Állatkert kasszáinál nem váltható be!
 Az Állatkert legújabb látványossága a
Varázshegy. 16 kiállítótérben különleges
interaktív bemutatókon keresztül ismerheti meg
az élet múltját, jelenét, és várható jövőjét. Csak
javasolni tudjuk!
 Az Állatkert területén 10 helyen talál étkezési
lehetőséget.
 Az Állatkert mellett található a Játékmester
Játszóház.

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Feldobox iroda a Margit híd budai
hídfőjénél van.

¥ Nyitva tartás:
 A jegyeket munkanapokon 9:00 és 18:00
között tudja átvenni a Feldobox irodában az
élménykuponjával.
 Az Állatkert az év minden napján nyitva tart, a
pontos nyitvatartás változó, és megtekinthető az
Állatkert honlapján.

33

Quadozás és Dino kart

Elérhetőség:
RMC Motor Kft. – Quad Tours
Cím:		
		

2045 Törökbálint,
Bajcsy-Zsilinszky u. 71.

Honlap: www.quadtours.hu,
		www.rmcmotor.hu
Telefon: 23/336-261, 20/389-9802
E-mail: info@quadtours.hu
		info@rmcmotor.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

A

kit meglegyintett már az a mámoros érzés, amit egy quad túra során átélhetünk,
biztosan újra keresni fogja a lehetőséget az akadályok leküzdésére. A törökbálinti
Quad Tours-nál a gyerekek is kipróbálhatják kisméretű járműveken ezt a négy kerék

meghajtású gépet vagy rápattanhatnak egy különlegesen mókás, ötletes szerkezetre: a
Dino kartra. Akár kijelölt pályán bontakoztatják ki vezetési képességeiket, akár túrázni
indulnak quaddal a szabadban, a család egésze saját járművel élvezheti a programokat.
A kisebb gyerek pedig a vezető quadján utazhat. Élje át a quadozás vérpezsdítő élményét,
és vezesse be gyerekeit is a dinamika izgalmas világába! Mit szólna hozzá, ha gyerekei
még egy tóparti mini piknikkel is megkoronázhatnák élményüket?

130 perc kijelölt pályán 1 Dino karttal, 1 gyerek quaddal
és 1 felnőtt quaddal.
vagy 30 perc kijelölt pályán 3 Dino karttal és 1 gyerek
quaddal.
vagy 30 perc kijelölt pályán 2 Dino karttal és 1 db felnőtt
quaddal.
vagy 30 perc kijelölt pályán 1 db gyerek quaddal és 2 db
felnőtt quaddal.
vagy 30 perc terepen 2 felnőtt részére 2 quaddal, és egy
gyereket a túravezető visz.
vagy 20 perces egyéni quadozás kijelölt pályán 3 felnőtt
részére.
vagy 2 órás quadozás kijelölt pályán 1 gyereknek gyerek
quaddal.
vagy 1 órás quadozás kijelölt pályán 2 gyereknek gyerek
quaddal.
vagy 1,5 órás tóparti program 3 gyereknek Dino karttal.
vagy 1 órás tóparti program 3 gyereknek Dino karttal,
mini piknikkel.
vagy 1 órás tóparti program 4 gyereknek Dino karttal.
vagy 2 órás tóparti program 2 gyerek részére Dino karttal.

Elhelyezkedés / megközelítés:
A program pontos helyszínét
egyeztesse partnerünkkel.

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

¥ Nyitva tartás:
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Egész évben bejelentkezés alapján.
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Jógaórák gyerekeknek

Elérhetőség:
Mandala Gerincjóga Központ
Cím:		 1077 Budapest, Nefelejcs u. 58.
Advaita Jógaközpont
Cím:		 1132 Budapest, Kresz Géza u. 27.
Honlap: www mandalajoga.hu
Telefon: 70/413-9810
E-mail: info@mandalajoga.hu
IV

III
II

VI
I V VII

XII

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

vagy
2 gyerek részére 5-5 alkalom gyerekjóga.
¥ Hasznos információk:

M

inden mozgásforma legjobbja a jóga. Bármikor elkezdhető, szinte bármilyen
fizikai adottsággal művelhető, és csak jó származhat belőle. Ezért ha
gyermekét valami igazán egészséges, érdekes és hasznos mozgással szeretné

megismertetni, kóstoltassa bele a jóga világába. A gyerekjóga természetesen nem a

 4-12 éves kor közötti gyerekek részére.
 A foglalkozások időtartama 1 óra.
 Bejelentkezés nem szükséges.
 A gyakorláshoz javasolt a kényelmes ruha.

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX

jelent meghívást:

1 gyerek részére 10 alkalom gyerekjóga.

XV

XIII

XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Mandala Gerincjóga Központ
M1-es metró Bajza utcai megállójától
5 percre található. Az Advaita
Jógaközpont a Nyugati Pályaudvar
és a Lehel tér közt félúton.

¥ Nyitva tartás:
Változó, nyitás az órák előtt félórával. Az órarend
megtekinthető a partner honlapján.

hosszan kitartott, szigorú önfegyelmet és kibillenthetetlen koncentrációt jelenti, sokkal
inkább egy olyan játékos, élvezetes formában elindított mozgáskultúrát és testtudat
kialakítást, amely a kicsiknek egész életükben hasznára válik. A kisebbeket rengeteg
játékkal, állatok utánzásával, szórakoztatva vonják be, míg a nagyobb, iskoláskorú
gyerekek sok csoportos gyakorlat közben szeretik meg a jóga ősi rendszerét. Erre akár
10 alkalmuk is van, amely elegendő idő arra, hogy kiderüljön, érdekes-e gyermeke
számára ez a rendszer. Csak ajánlani lehet!
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Teniszoktatás gyerekeknek

Elérhetőség:
Tanfolyam szervező: Kovács Anikó
Helyszín: Bármelyik budapesti
		teniszpályán.
Telefon: 30/962-1087

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1-4 gyerek részére 2 alkalom 60 perces
teniszoktatás profi oktatóval.
A szolgáltatás tartalmazza a kiszállást Budapest
határáig bármelyik teniszpályara, de nem
tartalmazza a pályabérlést.
¥ Hasznos információk:

H

a találkozott már azzal a kifejezéssel, hogy Grand Slam, akkor érdemes itt
megpihennie egy kicsit. Előfordult már, hogy valamelyik rangos tenisztorna
döntőjét figyelte, és közben észrevette, hogy nem egyedül van a kanapén? Hogy

gyermeke ugyanolyan rajongással szurkolja végig a meccset, mint Ön? Akár szurkoló,
akár gyakorló játékos, valószínűleg fölmerült Önben, hogy ütőt kellene adni gyermeke

 5 éves kortól ajánlott.
 Bejelentkezés szükséges.
 Angol nyelven is igényelhető oktatás.
 Előképzettség nem szükséges.
 Személyre szabott oktatás.

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, előzetes bejelentkezés alapján.

kezébe. És itt a nagy kérdés, hová forduljunk, mi van, ha a gyermek mégsem Ivan Lendl
reinkarnációja, hogyan kezdjük? A legjobb, amit tehetünk, ha szakavatott, a gyermekek
nyelvén beszélő, profi edző veszi szárnyai alá a kicsit. Az affinitás már egy-két alkalom
után kiderül, de az első élmények a legfontosabbak. Eszeljék ki a picivel, hogy hol és
mikor, a többi már a Feldobox dolga. Szerezzen hát gyermekének egy életen át tartó
hobbit, vagy ki tudja, hírnevet!
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Kerámia festés

Elérhetőség:
Made By You Buda
Cím:		
			
Honlap:
Telefon:
E-mail:

1122 Budapest,
Városmajor utca 28/a
www.madebyyou.hu
20/955-3984
info@madebyyou.hu

Made By You Pest

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

Cím:		
			
Honlap:
Telefon:
E-mail:

1053 Budapest,
Királyi Pál utca 11.
www.madebyyou.hu
20/597-0893
info@madebyyou.hu

jelent meghívást:

V

annak olyan esős, őszi, téli délutánok, amelyekre örömmel emlékezünk. Finom
tea illata, közös alkotás, festés, tevés-vevés a négy fal között, amikor a ki nem
mozdulás minden pillanata élvezetes. Ha ellátogat a Made By You budai vagy

pesti központjába, sok olyan praktikát tanulhat meg, amelyek még színesebbé és
szórakoztatóbbá teszik ezeket a latyakos, szürke napokat. Megtanulhatja a kerámia
festés technikájáit, melyek által még otthonosabbá varázsolhatja környezetét. Ennél
már csak az a nagyobb móka, amikor együtt foglalatoskodik kicsi és nagy. A Made By
You várja az apróságokat és szüleiket, hogy együtt élhessék át az alkotás örömét, együtt
teremtsék meg a szép környezet kialakításának kultúráját. Vidám feltöltődésre és egy
közös, új hobbira lelhetnek.
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3 alkalom kerámia foglalkozás 7 -14 éveseknek,
alapanyaggal (megosztható 3 főre).
vagy
Kerámia festés szabadon, 2 db kerámiával
a rózsaszín polcról, vagy 3 db kerámiával a
narancssárga polcról, vagy 4 db kerámiával a
citromsárga polcról (megosztható több fő között,
vagy több alkalomra is).
vagy
Anya + lánya/fia kerámia festő est szombat
esténként, finom falatokkal és italokkal, a
szezonnak megfelelően (koktél, forró csoki,
borkóstolás, forralt bor, sütemények, saláták stb.)
+ 1-1 db kerámia a rózsaszín polcról.

IV

III
II

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX
XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

¥ Hasznos információk:
 Előzetes bejelentkezés szükséges.
 A programokat 7 éves kortól ajánljuk.
 A foglalkozásokhoz szükséges eszközök
rendelkezésre állnak.
¥ Nyitva tartás:
Made By You Pest
Hétfő - Péntek: 13:00-21:00
Szombat - Vasárnap: 10:00-18:00
Made By You Buda
Hétfő - Péntek: 12:00-20:00
Szombat - Vasárnap: 10:00-18:00
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Kölyökpark Játszóházak

Elérhetőség:
Honlap: www.kolyokpark.hu
Kölyökpark - Mammut
Cím: 		 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5.
		 Mammut II. 3. em.
Telefon: 1/345-8512, 70/391-1482
Kölyökpark - Pólus Center
Cím:		 1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
		 Pólus Center földszint.
Telefon: 70/391-1483
Kölyökpark - Sárkány Center
Cím: 		 1183 Budapest, Gyömrői út 79-83.
		 Sárkány Center 19. épület 2. em.
Telefon: 1/291-1898, 70/418-5042

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

8 órás bérlet, ami a beváltástól számított 1 éven
belül felhasználható.
¥ Hasznos információk:

N

incs nagyobb boldogság, mint egy kisbaba születése. Ilyenkor semmi másra
nincs igényünk, csak hogy vele töltsük napjaink minden percét. Ám előbb-utóbb

 A játszóházba 12 éves korig várják a gyerekeket
és ott gyermekmegőrzés is lehetséges
térítésmentesen.
 A kísérőknek a belépés ingyenes.
 Étel és italfogyasztási lehetőség a játszóházak
bio-büféiben.
 A Mammut játszóházban kedden és csütörtökön
10:00-12:00 óráig kreatív foglalkozást tartanak
2 év alatti gyerekeknek. A bérlet jogosít a
foglalkozáson való részvételre.

Kölyökpark - ÁRKÁD
Cím: 		 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A
Telefon: 1/434-8654, 70/391-1484
Kölyökpark - Kecskemét
Cím: 		 6000 Kecskemét, Korona utca 2.
		 Malom 4. emelet.
Telefon: 76/321-115, 70/317-1810
Kölyökpark - Nagykanizsa
Cím: 		 8800 Nagykanizsa, Táborhely u. 4.
		 Kanizsa Centrum földszint.
Telefon: 93/318-215, 70/418-5044
Kölyökpark - Szeged
Cím: 		 6724 Szeged, Londoni körút 3.
		 Árkád Üzletház első emelet.
Telefon: 62/996-888, 30/494-7268

újra kinyílik számunkra a világ, és ebben a világban már nem függetlenül állunk,

hanem karunkon egy új kis világlakóval. Ezt az állapotot érti meg és támogatja a
Kölyökpark, amely hét játszóházával az ország több pontján várja azokat a szülőket,
akik odafigyelésben, fejlesztésben, kreatív időtöltésben gazdag programokat keresnek

¥ Nyitva tartás:
Játszóházanként változó. Kérjük, tájékozódjon
telefonon vagy a honlapról.

gyermekeiknek, akár 1 éves kortól. A közös programok szülőre és gyermekre egyaránt
nagy hangsúlyt fektetnek, akár tornáról, foglalkozásokról van szó. Ám ha Ön éppen
mással töltené idejét, akkor is biztos lehet abban, hogy gyermeke a legjobb kezekben
éppen nagy ütemben fejlődik, és jól érzi magát, mialatt ön valami mást csinál.
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Sí és snowboard oktatás

Elérhetőség:
Magyar Extrém Sport Club
Iroda: 9400 Sopron,
		 Széchenyi tér 11-14.
Oktatás helyszíne:
Semmering - Stuhleck/Spital
Honlap: www.mesc.hu
Telefon: 70/409-6355
E-mail: info@mesc.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 gyerek részére fél napos (2 órás) sí- vagy
snowboard oktatás Semmeringen 4 fős csoportban,
teljes felszereléssel (síléc/snowboard, bakancs,
bukósisak).
vagy
1 gyerek részére 1 napos sí- vagy snowboard
oktatás Semmeringen 5-6 fős csoportban
felszerelés nélkül.

Elhelyezkedés / megközelítés:
A semmeringi sípálya Ausztriában
található, autóval Bécstől 100 km-re,
Budapesttől 330 km-re. A találkozó
szokásos helye a „Stuhleck/Spital
Familien Piste 5” parkoló.

¥ Hasznos információk:

A

havas

domboldalon,

tapasztaltabbaknak

hegyoldalon

történő

lesiklás

akár

snowboardon, akár sílécen olyan élmény, amely rendszeres és meghatározó pontjává
alakult számos ember vagy család életének. Ha Ön is a téli sportok kedvelője, tudja

miről beszélünk. És bizonyára azt is tudja, hogy sem belevágni, sem megtanulni nem
nehéz, de igazán profi mozgás és a lécek tökéletes uralma csak gyerekkorban sajátítható
el. A gyerekeknek a tanulás önfeledt játék a vidám havas tájban. Minél korábban kezdik
az alapok elsajátítását, annál kisebb a félelemérzetük, tehát annál bátrabban veszik az
egyre meredekebb pályákat. Azonban aggodalomra semmi ok: fejlődésüket Semmeringen
profi magyar oktatók segítik, kiknek irányítása alatt a csemeték teljes biztonságban
ismerkedhetnek meg a helyes testtartással. Adjon hát lehetőséget gyerekének egy izgalmas
téli sport profi elsajátítására, és várják mostantól együtt lelkesen és izgatottan a teleket!
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 A program nem tartalmazza az utazás, a szállás
és a síbérlet díját.
 4 éves kortól ajánlott és 18 év alatt szülői
beleegyezés szükséges.
 Meleg, kényelmes síöltözet ajánlott: vízhatlan
kesztyű, sínadrág és dzseki, réteges öltözködés,
vastag zokni.
 Bukósisak használata 14 éves korig és minden
snowboard órán kötelező.
 Amennyiben nincs sí felszerelése, jelezze
bejelentkezéskor.
 A napszemüvegét se felejtse otthon!

¥ Nyitva tartás:
Novembertől áprilisig a hét minden napján.
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Lővér Kalandpark

Elérhetőség:
Lővér Kalandpark
Cím:		
		

9400 Sopron
Lővérek Károly kilátói parkoló.

Honlap: www.loverkalandpark.hu
Telefon: 70/396-70-80
E-mail: info@loverkalandpark.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 felnőtt + 3 gyerek (14 éves korig) belépő.
vagy
2 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) belépő.
vagy
4 gyerek (14 éves korig) belépő + 2 felnőtt
sétálójegy.

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Lővér körúton végig ki van táblázva.
Parkolási lehetőség a kalandpark
előtt.

¥ Hasznos információk:

A

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

különféle nehézségű pályák, a 120 akadállyal felszerelt kötélpályák, mászófalak, íjászpálya,
lengőteke és ugróasztal várja a kalandokat keresőket és ugri-bugri apróságokkal
szórakozni vágyó családokat egyaránt. Míg a mindennapi stressz levezetésére különösen
alkalmas, erőt és ügyességet kívánó feladatok várják az idősebbeket, az egészen kicsik
sem maradnak ki a mókából. A bébi és gyerek pályák nekik lettek megalkotva. A családok
együtt barangolhatják be a tanösvényeket és fedezhetik fel a természet szépségeit.
Kalandozzanak hát egy jót Sopron környékén! Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt
a soproni Lővérek területén található kalandpályákon.
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 Nehézségi szinttől és életkortól függően 3
felnőtt pálya, 3 gyerekpálya, 1 bébipálya és 1
csúszópálya vehető igénybe.
 További programlehetőségek a helyszínen:
mászófalak, ládaépítés, ugróasztal, íjászpálya,
lengőteke, ping-pong.
 Kényelmes szabadidő ruházat javasolt.
 Étkezési lehetőség a kalandpark mellett
található büfében.
 Rossz idő esetén (eső, vihar, nagy erejű szél)
nem vehetőek igénybe a programok.

¥ Nyitva tartás:
Áprilistól októberig.
Hétfő – Vasárnap:10:00 – 19:00
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Kajakozás a Fertő tavon

Elérhetőség:
Magyar Extrém Sport Club
Iroda: 9400 Sopron,
		 Széchenyi tér 11-14.
Kajak bázis: 9421 Fertőrákos strand
Honlap: www.mesc.hu
Telefon: 70/409-6355
E-mail: info@mesc.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 órás bevezetés a tengeri kajakozás alapjaiba
gyakorlással 1-3 fő részére + 2 órányi kötetlen
kajakozás 1 db egyszemélyes és 1 db 2 személyes
kajakkal.
vagy
1-6 fő részére 2 órás tengeri kajakozás a Fertő
tavon 3 db 2 személyes kajakkal.

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

¥ Hasznos információk:

E

gy igazán különleges vízi sportot, a tengeri kajakozást próbálhatják most ki a
Fertő tavon, és válhatnak a vizek bátor meghódítóivá. Távol álljon tőlünk, hogy
vendégeinket az óceán habjainak kívánnánk kiszolgáltatni! A tengeri kajakozás

csupán egy elnevezés, de az elsajátítható módszerek és fogások igazi csemegével várják.
Ez a program azt tárja fel, mennyire magától értetődő, hogy a városlakó némi technika

 Részvételi feltételek: úszni tudás, érvényes
személyi igazolvány vagy útlevél.
 A program időjárásfüggő, időpont egyeztetés
szükséges.
 Ajánlott fürdőruhát, sapkát és naptejet
csomagolni.
 5-6 éves kortól ajánlott.

és fizikai erő ellenében fantasztikusan nyugalmas, léleklazító kalandot élhet át. A kajak
rendkívül egyszerű, mégis tökéletes szerkezet. Az utas nem csupán közel van a vízhez,
de mindenképpen részt is vesz a tó megzabolázásában. Jutalma a végtelen víz nyugalma,
a tó hangjának meditatív csobbanásai és a természet zavartalan szépsége. Ha erejükből

¥ Nyitva tartás:
Májustól szeptemberig a hét minden napján.

futja, még Ausztria partjainál is kiköthetnek.
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Élménybirtok Bikalon

Elérhetőség:
Élménybirtok - Bikal
Cím:		

7346 Bikal, Rákóczi u. 22.

Honlap: www.elmenybirtok.hu
Telefon: 72/459-546, 72/459-547
E-mail: info@elmenybirtok.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

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

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

számára kötelező a póráz és a szájkosár.

H

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

eleveníti fel a középkori életet. Itt pontosan úgy érezheti magát, mintha egy képeskönyvbe csöppent
volna! Lenyűgözően élethű a Középkori Falu, az Óváros, a Főtér, a Reneszánsz Palota, a Madaras
Színpad és a Lovagi Küzdőtér, ahol lovagi tornákat, csatajeleneteket és ügyességi lovasbemutatókat

¥ Szálláslehetőség:
Puchner Kastélyszálló**** (Feldobox
élménykártyájával 5% kedvezmény).
¥ Nyitva tartás:
Csak bizonyos napokon szezontól függően.
Előzetes egyeztetés szükséges.

láthat, íjászok és madarászok produkciójában gyönyörködhet. A kanyargós utcácskákon beleshet a
mesteremberekhez: a gyertyaöntőhöz, a pékhez, a mézeskalácsoshoz, a fafaragóhoz, a kovácshoz...
A középkori forgatag magával sodorja, miközben mesejátékot nézhet, vajat köpülhet, csacsifogatra
ülhet, kipróbálhatja a lándzsa -és csillagdobást, és még számtalan korabeli tevékenységet. A bikali
Élménybirtok a reneszánsz kultúra teljes és pompázatos világával várja Önt és családját!
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Kincskeresés a Balatonon

Elérhetőség:
T Flotta
Cím:		
		

8600 Siófok, Aranypart,
Stefánia Vitorláskikötő

Honlap: www.talizmanyacht.hu,
		www.tflotta.hu
Telefon: 30/542-4264, 30/542-4224
E-mail: info@tflotta.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

4 fő részére (felnőtt és gyerek) 1 órás kincskereső
kalózprogram a Talizmán tengerjáró hajón 1-1
pohár itallal vagy frissítővel, majd 20 perces
motorcsónakozás.
¥ Hasznos információk:

E

gy ragyogó, forró nyári napon mi lehet kellemesebb, mint nekieredni a víznek, és egy
csodaszép vitorlás fedélzetén élvezni a napsütést, szelni a hűs habokat, miközben
gyerekeink vidám kalózcsapatot alkotva elveszett kincsek után kutatnak? A siófoki T

Flotta kétárbocos tengerjáró jachtja, a Talizmán és személyzete várja a kikapcsolódni vágyó
felnőtteket és az izgalmakra éhes gyerekeket. Családi programnak tökéletes az egy órás
balatoni barangolás, melynek során a kis kalózok élmény gazdag jelmezes játék közben
ismerkednek meg a víz élővilágával, kóstolnak bele a tengerészek életébe és könnyen lehet, hogy
miután megfejtették a kincses térkép titkát visszatérő matróztanoncai lesznek a Talizmánnak.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Találkozó a siófoki vitorláskikötőben
az Aranyparton.

 Időpont egyeztetés szükséges.
 A program időjárásfüggő.
 Kényelmes szabadidős öltözet ajánlott.
 Kalózjelmez biztosított a gyerekeknek.
 Magyar és angol nyelven egyaránt.

¥ Szálláslehetőség a környéken:
Művész Üdülő (Feldobox élménykártyájával 15%
kedvezmény).
¥ Nyitva tartás:
Májustól október végéig előzetes egyeztetés
alapján.

A programot végül egy hűsítő motorcsónakázás zárja és teszi még emlékezetesebbé. Ne is
gondolkodjanak hát sokat, ha szeretik a napfényt, a vizet, a mérsékelten aktív pihenést és a
fehér vásznakat, trombitálják össze a kis kalóz csapatot, és irány a hullámok!
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Zamárdi Kalandpark

Elérhetőség:
Zamárdi Kalandpark
Cím:		

8621 Zamárdi, Siófoki út

Honlap: www.zamardikalandpark.hu
Telefon: 84/345-143, 20/449-6832
E-mail: info@zkpmail.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

Z

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

gyönyörű, harmincötezer négyzetméteres ligetbe látogat. Az ősfák közt több mint 200
változatos akadállyal tarkított, gyerekek és felnőttek részére kialakított 12 kötélpálya
mellett másfél km hosszan, Tarzant is megszégyenítő üvöltés kíséretében suhanhat
végig a park saját „Balatonja” fölött, 4 lecsúszó pályán. A függeszkedésben, mászásban
és siklásban megfáradt vállalkozó szellemű vendégek a Kalandpark pizzériájának
kemencéjében sült pizzájával és egyéb finomságokkal jutalmazhatják meg magukat,
vagy akár az egész családot, hogy a finom falatok mellett kacagva elevenítsék fel a nap
legjobb pillanatait.
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3 gyerek részére pálya jegy (gyerek vagy junior
pálya) + 2 felnőtt részére kísérő jegy.
vagy
2 gyerek részére pálya jegy (gyerek vagy junior
pálya) + 2 felnőtt részére kísérő jegy + élménygőzős
a családnak (4 fő).
vagy
2 gyerek részére pálya jegy (gyerek vagy junior
pálya) + 10-10 perc vizigolyó + 10-10 perc
vizidodzsem + 2 felnőtt részére kísérő jegy.
vagy
1 gyerek részére pálya jegy (gyerek vagy junior pálya)
+ 10 perc vizidodzsem + 2 felnőtt részére kísérő jegy +
7-7 perc vizihenger + élménygőzös a családnak (3 fő).

Elhelyezkedés / megközelítés:
Az M7-es Siófok-Nyugat kijáratnál.
A kalandpark a Zamárdi-felső
vasútállomástól 100 m-re található.

A fenti ajánlataink 3 óra pálya használatra érvényesek.
4 juniorpálya és 2 csúszópálya vehető igénybe 130150 cm közötti gyerekek részére, és 3 gyerekpálya
valamint 1 csúszópálya várja a 130 cm alatti gyereket.
¥ Hasznos információk:
 Felszerelés biztosított (sisak, beülő).
 Javasolt öltözet: zárt cipő és kényelmes ruházat.
 A vízidodzsem a nyári hónapokban vehető igénybe
(június, július és augusztus).
 Étkezési lehetőség a kalandpark pizzériájában.
 Rossz idő esetén (eső, vihar, nagy erejű szél) nem
vehetők igénybe a programok.
¥ Nyitva tartás:
Április közepétől október végéig, időjárástól függően.
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Kresz-park terepasztal

Elérhetőség:
High-Tech Sportok Bázisa
Helyszín: Mátrafüred
Honlap: www.hsb.hu
Telefon: 20/443-4444, 20/449-4444
E-mail: info@hsb.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 gyerek részére (2-8 év közötti) 40 perc
elektromos dzsip/quad használat a Kresz
parkban.
vagy
3 gyerek részére (2-8 év közötti) 25 perc
elektromos dzsip/quad használat a Kresz
parkban.

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

¥ Hasznos információk:

A

gyerekek rendkívül érdeklődőek, és miért pont a közlekedés ne érdekelné őket?
Hitte volna, hogy gyermeke akár kétéves kortól kipróbálhatja, milyen a váltakozó
terepviszonyok melletti közlekedés? Mátrafüreden, az ország egyik leggyönyörűbb

vidékén kicsiket és családjukat szeretettel várja az a KRESZ park, ahol az apróságok
csodálatos környezetben, kisméretű járműveiken különféle közlekedési szituációkban
megtapasztalhatják a vezetés élményét. A 2 éves kortól 8 éves korig használható
elektromos quadok, jeepek, teherautók kipróbálása után, az alapok elsajátítása mellett,
a szülők is csatlakozhatnak, és együtt túrázhatnak gyermekeikkel, és együtt tekinthetik
meg a környező vidékek látványosságait, nevezetességeit kicsinyített, stilizált faképeken.

 Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
A bejelentkezéshez használhatja az internetes
foglalási rendszert.
 A gyerekeknek sportos öltözet ajánlott.
 A helyszínen elérhető további programok:
Segway túrák, Mountaincart, Snowscooter,
elektromos és hagyományos kerékpár túrák,
Nordic Walking.

¥ Nyitva tartás:
Egész évben, igénytől függően.

Ez azt is jelenti, hogy az idelátogatók a Mátra kisebb méretű terepasztalán kocsikáznak.
A hely megközelítése a kisvasúttal külön élmény!
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Strand és csúszdapark

Elérhetőség:
Rukkel-tó Waterpark
Cím:		

2336 Dunavarsány, Rukkel tó 1.

Honlap: www.waterpark.hu
Telefon: 70/386-0852
E-mail: rukkel@waterpark.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1-4 fő részére strand belépő 2 főnek korlátlan
csúszda használattal.
vagy
1-3 fő részére egész napos csúszdás belépő.

B

udapest közvetlen közelében is megtalálhatjuk a természet közelségét, a tökéletes

¥ Hasznos információk:
 Ugrótorony, vízibicikli, csónak, kajak kölcsönző.
 Étkezési lehetőség adott a helyi étterem és grill
bárban.
 Ajánlott fürdőruhát, sapkát, naptejet, késő
délután szúnyogriasztót csomagolni.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Az 51-es főutat Bugyi irányába
elhagyva, a 6-os számú km kőnél.

kikapcsolódáshoz szükséges idilli környezetet. A Rukkel-tó partján található
waterpark egy igazi családi vállalkozás, ahol minden a vízről, a kikapcsolódásról,

a szép élményekről szól. A tiszta, higiénikus és barátságos komplexum harmonikusan
illeszkedik a csodálatos tájba, ahol az idelátogató elfelejtheti a mindennapok rohanását,
élvezheti a vízi kalandokat, a napfényt, a jó társaságot. A Rukkel család által üzemeltetett
parkban mindenki megtalálhatja a kedvére való szórakozást. A számtalan különleges
csúszda mellett a bátrabbak kipróbálhatják a különböző magasságú ugrótornyokat, de
bérelhető itt kajak, csónak, vízibicikli is. A Rukkel-tó felejthetetlen emlékekkel gazdagítja

¥ Szálláslehetőségek a környéken:
Forster Vadászkastély Szálloda*** (Feldobox
élménykártyájával 10% kedvezmény).
¥ Nyitva tartás:
Május 1-től szeptemberig.
Strand: H-V: 9.00 - 19.00-ig
Csúszdák nyitva tartása: 10.00-18.00-ig

vendégeit, jöjjenek akár családosan, akár baráti társasággal. A nyár varázsa nem lehet
teljes, ha nem élvezzük ki minden pillanatát!

58

59

Vizibob & banán a Tisza-tavon

Elérhetőség:
Riviéra Vízisportszer Kölcsönző
Cím:		

Abádszalók, Szabadstrand

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

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 alkalom 10 perces vizibob vontatás 1-3 főre.
vagy
1 alkalom 10 perces banán vontatás 1-4 főre.
¥ Hasznos információk:

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

 Fürdőruha, strandfelszerelés ajánlott.
 6-7 éves kortól ajánlott.
 Úszótudás feltétel.

M

ég hogy a vízen csak hajózni lehet? Az ember újító fantáziájának köszönhetően
most már nem csak a víz alatt láthatunk különös teremtményeket, hanem a víz
fölött is. A banán egy olyan extrém vízi sport, mely igazi fergeteges szórakozást és

¥ Nyitva tartás:
Június 20-tól augusztus 20-ig, 9:00-19:00 óráig.

száguldást ígér. Ezt a kalandot valószínűleg nem ússzák meg szárazon, így a kényesebb
ruháikat jobb, ha otthon hagyják. De félelemre sincs ok, különösen, hogy gyerekeknek
borulásmentes járatot is indítanak! A vízibob a sebesség megszállottjainak szól.
Hatalmasakat pattan a hullámokon, miközben töretlen tempóban szántja a vizet, így ne
csodálkozzanak, ha a nevetés időnként kurjongatásba csap át! A nem mindennapi élmény
a Tisza-tó szépséges és vadregényes környezetében várja a család apraját és nagyját.
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Debreceni kalandozások

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

jelent meghívást:

Kalandpark családi jegy (2 felnőtt és 2 gyermek) + a
gyerekeknek 10-10 perc íjászat + 5-5 perc trambulin
vagy 5-5 perc póni lovaglás.
vagy
2 gyerek Kalandpark belépő + 10-10 perc íjászat +
5-5 perc póni lovaglás + 2-2 kör quadozás (bukósisak
biztosított). Szülői kíséret szükséges.
vagy
4 gyerek Kalandpark belépő + 5-5 perc trambulin vagy póni
lovaglás vagy 10-10 perc íjászat. Szülői kíséret szükséges.

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

vagy

A

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

fáradtsággal térjenek nyugovóra. Quad, kalandpálya, paintball, íjászat, póni lovaglás várja
a családokat, valamint egy nádfedeles fogadó, ahol igen jó a koszt, jéghideg a sör, és vidám
a hangulat. Jó hír, hogy azoknak sem kell lemondaniuk arról, hogy kikapcsolódjanak, amíg
gyermekeik végre kirosszalkodhatják magukat, akik nem kívánják elhagyni Debrecen
városát. A Koppány fogadó urbanizáltabb egysége itt Euro jumping és trambulinfárasztással
várja a lurkókat. Akár a természet mélyén eltöltött programot, akár a városi pihenést

5 gyerek részére Kalandpark belépő. Szülői kíséret szükséges.
Koppány-Völgye Kalandpark programjai: kalandpályák,
íjászat, trambulin. Koppány Fogadó programjai:
kalandpályák, íjászat, póni lovaglás, quad.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes bejelentkezés ajánlott.
 4 féle kötélpálya: egy 3-7 éves korig, egy 7-16 éves
korig, egy kezdő és egy haladó felnőtt.
 A gyerekek 4 éves kortól utasként quadozhatnak.
A trambulin 14 éves korig használható.
 A programot rossz idő esetén nem lehet igénybe venni.
 Szállás és étkezési lehetőség a Koppány Fogadóban.

választja, családias vendégszeretetben, nevető, jól kifárasztott kölykökben és kalandokban
gazdag élményben lesz része.
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¥ Nyitva tartás:
Minden nap 10:00-17:00 között.
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Cifra Palota játszóház

Elérhetőség:
Cifra Palota Játszóház
Cím:		

3526 Miskolc, Állomás utca 3.

Honlap: www.miskolcijatszohaz.hu
Telefon: 30/500-3605
E-mail: cifrapalota@miskolcijatszohaz.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

8 alkalmas játszóház bérlet (megosztható több
gyerekre).
vagy
3 gyereknek 1 óra játszóház + 5 perc pónilovaglás.
vagy

Elhelyezkedés / megközelítés:
A Miskolc-Gömöri vasútállomással
szemben.

8 alkalom 45 perc gyerek zumba + 15 perc
játszóház (megosztható több gyerekre).
vagy

G

yermekének mindenki a legjobbat szeretné megadni mindenből, ám nem lehetünk
mindig ott mellette, hiszen nem árt, ha néha magunkra is fordítunk időt. Ilyenkor

8 gyermek részére szülinapi zsúr, mely
tartalmazza az asztalterítéket, a dekorációt, a
rágcsálnivalót, a játszóház használatot és egy kis
ajándékot az ünnepeltnek.

persze szeretnénk a lehető legjobb kezekben tudni az apróságokat, hogy napjukat

kreatív elfoglaltságokkal, sok vidám játékkal, mozgással töltsék. Miskolcon, a Cifra
Palota Játszóházban gyermekét – akár ha baba – olyan programok fogadják, melyekről
még hosszú heteken át meséli a beszámolókat. Itt minden a játékról szól. Rajz, festés,
gyurma, habparti, rengeteg játszó tér és eszköz áll a kis örökmozgók rendelkezésére. Sőt,
ha gyermeke érdeklődik a sport iránt, akár gyerek Zumbára vagy pónilovaglásra is kapható

¥ Hasznos információk:
 A játszóházba 12 hónapos kortól 12 éves korig
várják a gyerekeket és ott gyermekmegőrzés is
lehetséges térítésmentesen.
 A kísérőknek a belépés ingyenes.
 A helyszínen üdítőitalok kaphatóak.

lesz. Bízza a gyereket a Cifra Palotára, és egy vidáman fáradt, élményekkel töltekezett kis
lurkót kap vissza.

¥ Nyitva tartás:
Minden nap 9:00-20:00 óra között.
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Katica Tanya és kemping

Elérhetőség:
Katica Tanya Élményközpont
Cím:		

7477 Patca, Fő utca 27.

Honlap: www.katicatanya.hu
Telefon: 30/411-6002
E-mail: info@katicatanya.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 felnőtt és 2 gyerek részére teljeskörű belépő bármelyik
napon, 2 alkalom kiütlek játék, valamint a gyerekeknek
1-1 menet lovaglás (10 kör/menet).
vagy
2 felnőtt és 1 gyerek részére teljeskörű belépő bármelyik
napon, az erdei pályák és lecsúszók használata 30
percre, valamint a gyereknek 1 menet lovaglás (10 kör/
menet).
vagy
2 felnőtt és 2 gyerek részére 1 éjszaka kemping sátorban
+ Élményvölgy belépő bármelyik napon.

M

ikor érezte utoljára a természet erejét, a puha fű selymességét, az egyszerű,
harmonikus

békét,

melyet

az

állatok

közelsége,

őseink

szokásainak

megismerése, és a pihentetően fárasztó, szabadban való foglalatoskodás jelent?

A Katica Tanya azért jött létre, hogy szülők és gyermekek együtt ismerhessék meg az
őshonos háziállatokat, a hagyományos gazdálkodás eszközeit, és ebben a természetes
környezetben játsszanak óriás lecsúszón, erdei akadálypályán, a lovagvárban és a Katica-

Elhelyezkedés / megközelítés:
Kaposvártól 12 km-re. Szenna település
után, Zselickisfalud irányába, az
első lehetőségnél jobbra, majd az út
legvégén található.

A belépő a következőket tartalmazza: beltéri csúszda
és játszóbirodalom, középkori lovagvár és hajítógép,
több tucat kül- és beltéri játék, óriáshomokozó, pedálos
gokart, bemutatógazdaság, kukorica labirintus, öreg
géppark.

¥ Hasznos információk:
 Előzetes időpont egyeztetés javasolt.
 A gyerek kötélpálya 3 éves kortól vehető igénybe.
 Rossz idő esetén nem minden program vehető
igénybe.
 A kempingezéshez saját felszerelés szükséges.

tavon. Fantasztikus családi program! Belekóstolhatunk abba, hogyan foglalatoskodtak
elődeink állataikkal, ki is próbálhatjuk, majd ebben a környezetben jól ki is fáraszthatjuk
magunkat és egymást a különféle, kalandos játék tevékenységekkel. Ha ebből egy nap
nem elég, a Katica Tanya szívesen látja szép szobáival vagy kemping lehetőséggel, finom,
házias ételeivel és nagy szeretettel.
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¥ Nyitva tartás:
Március 12-től augusztus 31-ig minden nap 9:00-tól
20:00-ig.
Szeptember 1-től március 11-ig hétköznapokon változó
nyitva tartással, hétvégén 9:00-tól 20:00-ig.
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Mecsextrém kalandpark

Elérhetőség:
		
Mecsextrém Park
Cím:		

7628 Pécs-Árpádtető

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

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 felnőtt és 1 gyerek részére családi belépőjegy 1
alkalomra.
A belépőjeggyel igénybe vehető szolgáltatások: alpesi
kötélpálya, tiroli lecsúszópálya, erdei bob, x-jump,
boulder fal, mászófal, lőszimulátor, 3D karika, rodeó
bika, fenyves labirintus, frizbi pálya, a játszóház és az
udvar korlátlan használata.
A fenti ajánlat 2016. október 31-ig vehető igénybe. 2017ben a program változhat, melyről honlapunkon talál
naprakész információkat.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Pécsről autóval 2 km-re a 66-os
számú főút mellett, Árpádtetőn
található. Távolsági autóbusszal a
Mánfa-Komló-felé induló vagy a 31-es
helyi járattal Árpádtető megállóig.
Budapesttől 200 km-re található, két
és fél óra alatt érhető el.

¥ Hasznos információk:

L

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

megtalálható, ami az önfeledt kikapcsolódást szolgálja. A természettel harmóniában
épült erdei környezetben olyan élményközpontot álmodtak meg és alakítottak ki, ahol
kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat. Van itt erdei bob, alpesi kötélpark,
x-jump, odú tanoda, kéttornyú kötélpiramis, gokart, lovas iskola, játszóház, csúszópálya,

 A felnőtt kötélpályákat legalább 150 cm magas
személyek használhatják, 14 éves kor alatt kizárólag
felnőtt kísérővel. A junior pályát legalább 130 cm magas
gyerekek használhatják. A gyerek pálya 3 éves kortól
használható.
 Zárt cipő, kényelmes ruházat ajánlott.
 Rossz időjárás esetén (eső, vihar) nem lehet igénybe
venni.
 A lovasoktatás, quad, lövészet és íjászat külön
fizetendő.
 A helyszínen büfé üzemel.
 Díjtalan parkolási lehetőség.

mászófal, kalandvár, ugrálóasztal, labirintus, megannyi kipróbálásra váró élmény. Jöjjön
el, szerezzen magának és szeretteinek egy felhőtlen napot! A Mecsextrém Kalandpark
egyedülálló programokkal várja, az ország bármely tájáról is érkezik.
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¥ Nyitva tartás:
Március közepétől november közepéig, időjárástól
függően. A pontos nyitva tartás megtekinthető a partner
honlapján.
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Családi mozizás az ágyban

Elérhetőség:
Buda Entertainment & Gastro
Cím:		

1036 Budapest, Bécsi út 38-44.

Honlap: www.budaeg.com
Telefon: 1/437-8362
IV

III
II

XV

XIII
VI
I V VII

XII

XIV
VIII

XVI
X

XVII

IX

XI

XIX

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

Két felnőtt és két 10 év alatti gyerek részére 1 mozijegy
bármelyik szabadon választott családi matiné
megtekintésére az Ágymoziban + 1-1 chips/1db-os
toast szendvizs + 1-1 üdítő + 1-1 szelet torta.
¥ Hasznos információk:
 Előzetes jegyfoglalás ajánlott online vagy telefonon.
 1 ágyon feküdhetnek a vendégek.
 Az enni-innivalók a Café Bed Cinemában vehetők át
a film kezdete előtt, a kávézó nyitva tartási idejében.

A

családi mozi látogatás mindig élvezetes program. A család apraja felhőtlenül
szórakozik, míg a nagyok újra közel kerülnek ifjúkori énjükhöz, és szabadon
engedik a bennük lakó gyermeket. A másik legkiválóbb reggeli tevékenység

az, amikor a kicsik megtámadják a szülők ágyát, és jöhet a hancúrozás, heverészés,
ágyban reggelizés. Most ezt a két felhőtlen szórakozás összeköthető! A Buda
Entertainment & Gastro szórakoztató központ ágymozija varázslatos képi világot
és hangeffekteket teremtő csúcstechnológiával, kényelmes ágyakkal, kiváló
családi filmekkel és gyereknek-felnőttnek kiváló csemegékkel várja a pihenésre,
kikapcsolódásra, feltöltődésre és közös élményre vágyó famíliákat!

XX
XXII

XVIII

XXI
XXIII

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

¥ Programlehetőségek helyben:
 Buda Folklore Hall (Feldobox élménykártyával 10%
kedvezmény).
 Kézműves magyar sörök a Buda Boutique
Beer Barban (Feldobox élménykártyával 10%
kedvezmény).
 Napi aukciók a Buda Régiség üzletében.
 Grand Club, Mirror Budapest, Lobby Bar.
¥ Nyitva tartás:
Ágymozi: Az aktuális filmek listája és a vetítések
időpontjai megtekinthetőek az Ágymozi honlapján.
Café Bed Cinema:
Vasárnap - Csütörtök: 8:00 – 22:00
Péntek - Szombat: 8:00 – 24:00
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Útvesztő labirintus

Elérhetőség:
Csillagösvény Útvesztő Öko
Élménypark
Cím:		
		

6767 Ópusztaszer,
Szoborkert utca 1.

Honlap: www.csillagosveny.com
Telefon: 30/981-9914, 70/367-4345
E-mail: info@csillagosveny.com

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 alkalom családi belépőjegy a Csillagösvény
Élményparkba, mely megosztható két család
között. Egy családi belépőjeggyel 2 felnőtt és 2
gyerek vehet részt a programon. Amennyiben
egyszerre történik a két családi belépőjegy
felhasználása, az Élménypark lehetőséget
biztosít az éjszakai, 22:00 óráig tartó labirintus
látogatására, előzetes időpont egyeztetés alapján.

M

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapesttől az M5 autópályán a 140-es
lehajtóig. Szegedtől 28 km-re.

A belépőjegy tartalma: sövénylabirintus,
fűzfafonat-labirintus, szőnyeglabirintusok,
számháború pálya, éjszakai labirintus.

inden kalandvágyó felnőttben ott lakozik a gyermek. És mire vágyik minden gyerek és
felnőtt? Minél több élményre. Az ópusztaszeri Csillagösvény Útvesztő Öko Élménypark
különleges, Közép-Európában egyedülálló labirintusrendszereiben a látogató

rádöbben az útkeresés szórakoztató oldalára, a logikai feladványok, a népi-és gyermekjátékok
pedig nem csupán a kisebbeknek jelenthetnek élvezetes időtöltést. Ha betéved Európa
legnagyobb sövénylabirintusába, bolyongásai közben találkozhat a magyar történelem ismert
alakjaival, valamint a földrajz és élővilág sokszínű képviselőivel. A különleges, természetes
anyagokból készült számtalan fejlesztő játékot bemutató játszótéren a nagyok is újra élhetik
a gyermekkor kíváncsi gondtalanságát. Keresse hát fel családjával vagy barátaival ezt a
különleges kikapcsolódást nyújtó kalandparkot Ópusztaszeren, és versenyezzenek, ki ad több
helyes megfejtést az út során felbukkanó feladványokra. Hajrá az egyik, győzzön az ügyesebbik!
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¥ Hasznos információk:
 Előzetes bejelentkezés szükséges.
 Gyerek: 4 éves kortól, vagy diákkal.

¥ Nyitva tartás:
Március 15. - Április 30.: Kedd-Vasárnap 9:00-18:00
Május 1. - 31.: Kedd-Vasárnap 9:00-19:00
Június 1. - Augusztus 31.: Kedd-Vasárnap 9:00-20:00
Szeptember 1. - November 16.: Kedd-Vasárnap
9:00-18:00
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Seholsziget Élménypark

Elérhetőség:
Seholsziget Élménypark
Cím:		

2610 Nőtincs, Diófa u. 41.

Honlap: www.seszi.hu
Telefon: 20/934-1958, 20/565-5985
Telefon: info@seszi.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

Egy 4 fős családnak belépő az élményparkba,
valamint 1 éjszaka indián tipiben és 15 perces
sétakocsikázás Nőtincsen vagy élményvonatozás
a Tincsi Lokomotívval.
vagy
2 felnőtt és 2 gyerek részére családi belépő,
élményvonatozás a Tincsi Lokomotívval, 15
perces sétakocsikázás Nőtincsen, valamint a
gyerekeknek 1-1 program szabadon választva a
következőkből: kézműves program, íjászat vagy a
lovaglás kipróbálása.

F

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

mindentől távoli, apró mesevilág, ahová a valóságból egy függőhídon át vezet az út.
Innentől kezdve aztán kalandból nincs hiány: lovaglás, lovaskocsizás, kézműveskedés,
íjászat, kovácsolás, különböző korú gyerekek számára létesített játszóterek, mini
állatkert, állatsimogató, kisvonat, erdei madárösvény teszi örök emlékké az itt töltött
családi napot. És ez még nem minden, az igazi különlegesség csak napnyugtakor
következik. Hajtsa álomra fejét egy valódi indián tipiben, és álmodjon úgy, mint egykor az
indiánok. A kicsiknek bizonyosan tetszeni fog!

74

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

¥ Hasznos információk:
 Szállás bejelentkezés 14:00-tól, kijelentkezés
10:00-ig.
 Polifoam matrac, hálózsák szükséges a szálláshoz.
 Hálózsák bérelhető.
 Közös wc, zuhanyzó, nyílt sütőhely.
 Wifi a közösségi helységben.
 Térítés ellenében igénybe vehető
szolgáltatások: foci, röplabda, speedbadminton,
ping-pong, bicikli bérlés,
 A szálláshoz előzetes foglalás szükséges.
¥ Nyitva tartás:
Élménypark: minden nap 10:00-18:00 óra között.
Az indián tipi nem fűthető, ezért a
szálláslehetőség szezonálisan vehető igénybe.
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Színház gyerekeknek

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

VI
I V VII

XII

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

5 db belépőjegy bármelyik szabadon választott
mesejátékra, a szabad helyek függvényében. A
jegyek megoszthatók több fő között.

VIII

XVI
X

XVII

XIX
XX
XXII

vagy

XIV

IX

XI

jelent meghívást:

4 db belépőjegy bármelyik szabadon választott
ifjúsági előadásra, a szabad helyek függvényében.
A jegyek megoszthatók több fő között.

XV

XIII

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:

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

 A jegyeket a színház jegypénztárában tudja
igényelni.
 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 szünetéig.

világ, amelynek segítségével könnyebben megérthetjük a saját életünket is.
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Zazzi cukrászda és kávézó

Elérhetőség:
Zazzi cukrászda és kávézó
Cím:		
			

1037 Budapest,
Bécsi út 57-61.

Honlap: www. zazzi.hu
Telefon: 1/240-0688

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

3 főre szabadon választható 1-1 sütemény, 1-1
kávé/tea/üdítő, valamint elvitelre 5 sütemény.
vagy
4 főre szabadon választható 1-1 sütemény, 1-1
kávé/tea/üdítő, valamint elvitelre 3 sütemény.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Busszal vagy HÉV-el a Kolosy térig,
onnan 5 perc séta. Autóval parkolási
lehetőség az utcán, vagy az Újbuda
Center mélygarázsában. Bejárat a
Dereglye utca felől.

vagy
5 főre szabadon választható 1-1 sütemény, 1-1
kávé/tea/üdítő, valamint elvitelre 5 macaron.

A

népszerű Zazzi Cukrászda 2013-ban Budapestre költözött, de alapelveihez,
filozófiájához továbbra is hű maradt. Az itt dolgozó cukrászmesterek Franciaországban
sajátították el a szakma fogásait, titkait. A cukrászda fő mozgatórugója a kreativitás,

az új utak, lehetőségek keresése. Saját receptjeik egyesítik a hagyományosat a modernnel,
bonyolult, konyhakémiai kísérletezés útján jutnak el a megálmodott tökéletességhez. A
Zazzi nagy hangsúlyt fektet a formára, hiszen egy sütemény akkor remekmű, ha nem csak

A vendégek 1 sütemény helyett választhatnak 3
db macaront is.
¥ Hasznos információk:
 Légkondicionált.
 Kérésre tortát is készítenek.

ízletes, de vizuális élményt is nyújt. Bátran keverik itt a színeket, ízeket, alapanyagokat.
Karamellhab, csokoládé, gyümölcsök, minden, ami a süteményekkel kapcsolatos,
alkot egységes és megismételhetetlen cukrászati csodákat, melyeket legalább egyszer
mindenkinek ki kell próbálnia.
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¥ Nyitva tartás:
Kedd - Vasárnap: 10:00-18:00.
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Családi fagyizás

Elérhetőség:
Gelateria Pomo D’oro
Cím:		
			

1051 Budapest,
Arany János utca 12.

Honlap:
www.pomodorobudapest.com/gelateria
Telefon: 70/559-0606

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

5 fő részére 3 adagos óriás fagylalt, valamint
szabadon választható 1-1 alkoholmentes üdítő az
itallapról vagy 1-1 különleges olasz kávé (habos
cappuccino, jegeskávé, espresso italiano)
¥ Hasznos információk:

Elhelyezkedés / megközelítés:
15-ös busszal a Széchenyi utcai
megállóig, M3 metróval az Arany
János utcai megállóig vagy a 2-es
villamossal a Széchenyi térig.
Autóval a legközelebbi parkolóház a
Széchenyi térnél vagy a Szent István
Bazilikánál.

 Naponta megújuló kínálat, 16 különböző ízben.
 Cukormentes és laktózmentes fagylaltok is.
 Terasz.

A

gyerekek egyik kedvenc programja a fagyizás. Elmenni és enni egy igazi olasz
fagylaltot, nem csak gasztronómiai élmény, hanem családi esemény is. A Trattoria
Pomo D’Oro egy kiemelkedő színvonalú olasz étterem Budapesten. Fagylaltozója is

igazi olasz minőséget kínál, egy kis Itáliát Magyarországon. A helyben gyártott, kézműves

¥ Nyitva tartás:
Április 15-től szeptember 30-ig, 12:00-20:00 óra
között.

fagylaltok válogatott alapanyagból készülnek, nagy odafigyeléssel. A gyümölcsalapú
fagylaltok mind sörbetek, tehát nem tartalmaznak tejet, friss gyümölcsből készülnek, így a
laktóz érzékenyek is nyugodtan fogyaszthatják. A tejes fagylaltok pedig felfőzés után hosszú
(10 -12 órás) keverés során válnak krémes, kényeztető csodává. Ha pedig a gyerekeket
kísérő felnőtteknek Olaszországról inkább a kávé jut eszükbe, ők sem fognak csalódni,
hiszen eredeti nápolyi „Espresso Italiano” vagy krémes, olasz cappuccino fogyasztása
közben adhatják át magukat a mediterrán életérzésnek.
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Bowling és pizza

Elérhetőség:
Sugár Bowling&Pub
Cím:		
			

Sugár Üzletközpont
1148 Budapest, Örs vezér tér 24.

Honlap: www.sugarbowling.hu
Telefon: 30/580-2034
IV

III
II

VI
I V VII

XII

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

1 óra bowlingozás szerdától vasárnapig + 1 pizza
szabadon az étlapról.
vagy
2 óra bowlingozás hétfőn/kedden + 1 pizza.

A

golyógurítós játékoknak minden kultúrában megvan a megfelelőjük, hiszen a
szabadidő ilyen módon történő eltöltése mindig szórakoztatta az embert. A műfaj
egyik legszórakoztatóbb formája a bowling, amely az Egyesült Államokból indulva

jutott el hozzánk. A bowlingozás nagyon élménydús program, igényel ügyességet,
leleményességet, küzdő szellemet, és már egyetlen játék alkalmával is megtanulható.
Hozza magával egész családját és mérjék össze ügyességüket! Az Örs vezér térre hívjuk
egy különleges hangulatú terembe, ahol Budapest legnagyobb bowlingpályáján 10

¥ Hasznos információk:
 A pályára lépni csak speciális cipőben
lehetséges, mely a helyszínen bérelhető.
 Pub és étterem a helyszínen.
 Születésnapok, legénybúcsúk, céges
rendezvények, csapatépítők szervezése
lehetséges.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
A bowling pálya a Sugár bevásárlóközpont első emeletén található.
Autóval a parkolás a mélygarázsban
2 órán át ingyenes. M2-es metróval az
Örs vezér tér megállóig.

¥ Nyitva tartás:
Hétfő - Csütörtök: 15:00-24:00
Péntek: 15:00-02:00
Szombat: 10:00-02:00
Vasárnap: 10:00-24:00

sávon élvezhetik a golyók gurítását. A küzdelem a sportág szerelmeseinek ugyanakkora
élvezetet okoz, mint annak, aki csak most ismerkedik a gurítás örömeivel. A sport
szerelmeseinek a játék után mindenképpen ajánlott betérni a Sport Klub részre is, ahol
fantasztikus hangulatban élvezhetnek végig egy-egy sporteseményt.
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Kalandsziget-Tiszafüred

Elérhetőség:
Kalandsziget-Tiszafüred
Cím:		
			

5350 Tiszafüred,
Kistisza utca 2.

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

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

Családi belépőjegy 2 felnőtt és 2 gyerek, vagy 1
felnőtt és 3 gyerek részére.
vagy
2 gyereknek kalandpark belépőjegy + 2 felnőttnek
sétajegy + fejenként 1-1 mászófal/óriás csúszda
belépőjegy.

Elhelyezkedés / megközelítés:
Budapest felől az M3-as autópályán
Füzesabonyig, majd a 33-as főúton
Debrecen irányába. Szolnok felől
a 4-es, majd a 34-es számú főúton
haladva.

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

A

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

keljenek, és együtt vágjanak neki a tiszafüredi Kalandszigetnek. A sziget teli van
élményekkel, rengeteg erőpróbát és izgalmas meglepetéseket tartogat: szédítő
mászófal, végtelenbe tartó csúszópályák, íjászat, vízi csopper, fészek tanösvény a
tanulni vágyóknak... Mi ez, ha nem színtiszta élvezet minden apró és nagyobbacska,
esetleg már élete delén járó szigetlátogatónak? A kaland végakkordjaként a szigetet
komppal vagy csónakkal hagyhatjuk el, melynek fedélzetén a gyerekek lehet sokszor
megkérdezik majd: „Mikor jövünk vissza?”
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és/vagy testsúlyhoz kötött.
 Javasolt öltözet: zárt cipő és kényelmes ruházat.
 Rossz idő esetén nem vehető igénybe.
 Étkezési lehetőség helyben.
¥ Szálláslehetőségek a közelben:
 Tisza Balneum Hotel*** (Feldobox
élménykártyával 10% kedvezmény).
 Hotel Ezüst Horgony*** (Feldobox
élménykártyával 10% kedvezmény).

¥ Nyitva tartás:
Május 1-től október 31-ig.
Időjárástól függő nyitva tartás. Kérjük,
érdeklődjön telefonon.
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Vizisportok a Velencei-tavon

Elérhetőség:
Bicsurf
Cím:		

Gárdony, Holdfény sétány

Honlap: www.bicsurf.hu
Telefon: 70/322-8350, 70/322-8351
E-mail: info@bicsurf.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

3 óra vizibicikli kölcsönzés.
vagy
5 óra megosztható SUP bérlés mentőmellénnyel.
vagy
9 óra megosztható 1 személyes kajak bérlés
mentőmellénnyel.
vagy
4 óra megosztható 2-4 személyes kajak vagy
kenu bérlés mentőmellénnyel.
vagy
1 óra vizibicikli + 2 óra SUP bérlés + 2 óra kajak
bérlés mentőmellénnyel.

H

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

partja rengeteg felfedeznivalóval várja az idelátogatót. A Bicsurf kölcsönző az aktív
pihenés sokféle lehetőségét kínálja az egész családnak. A különböző vízi sportok
tökéletes kikapcsolódást nyújtanak, kajak, kenu, vízi bicikli várja a strandolókat.
Aki valamilyen újdonságra vágyik, az kipróbálhatja a SUP–ot, ami világszerte egyre
nagyobb népszerűségnek örvend. Ez egy különleges sporteszköz, mely a kenu és a szörf
„keresztezéséből” jött létre, használata roppant szórakoztató. A főváros közelsége és
a vidéki nyugalom nagyszerűen megférnek itt egymással, érdemes akár egy napra is
leruccanni a Velencei-tó partjára.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Gárdonyban a Holdfény sétány felől
a strandon a Petrocelli étterem és
kávézó mellett. Parkolás a Nautis
hotel közelében.

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

Elérhetőség:
Sun City Szabadidő- és Vízisport
Centrum
Cím:		 Szeged és Hódmezővásárhely
			 között
Honlap:
www.suncityszabadidokozpont.hu
Telefon: 70/770-0025, 20/389-7891
E-mail:
info@suncityszabadidokozpont.hu

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

Napi családi strand és kalandpark belépő
(2 felnőtt és 2 gyermek számára).
vagy
Napi családi strand belépő és 30 perc kezdő
és gyermek wakeboard pályahasználat,
megosztható több gyerekre.
vagy
15 perc 3 személyes jetski bérlés.

S

zeged és Hódmezővásárhely között igazi tengerparti hangulatra találhat a látogató,
ha felkeresi a Sun City Szabadidő- és Vízisport Centrumot. A csodás környezetben
kialakított szabadidőközpontban az extrém sportok szerelmesei válogathatnak

a különböző látványos és adrenalin növelő sportok között, a jet ski, a vízisí mellett
kipróbálhatják a wakeboard által nyújtott élményeket is. A Sun City-ben mindenki
megtalálhatja a maga számára legmegfelelőbb kikapcsolódási formát, érkezzen akár
családdal, akár baráti társasággal. A vízi sportok mellett próbára tehetjük ügyességünket
és állóképességünket is a kalandparkban, mely a kisebbeknek és a felnőtteknek
egyaránt biztosít kihívásokat. A jó levegőn, barátságos környezetben eltöltött szabadidő
emlékezetes marad a pihenni vágyók és az adrenalin függők számára egyaránt.
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Elhelyezkedés / megközelítés:
Hódmezővásárhely és Szeged
között a 47-es út mellett a 205-ös
kilométerkőnél.

¥ Hasznos információk:
 Jetski és wakeboard esetén úszni tudás
szükséges.
 Ajánlott fürdőruhát, sapkát, naptejet,
szúnyogriasztót csomagolni.
 Étkezési lehetőség adott a Sun City területén.
 Vihar vagy rossz időjárás esetén nem működnek
a pályák.
 Korlátozott számban van lehetőség helyben is
megszállni.
¥ Programlehetőségek helyben:
Strand, kalandpálya, wakeboard, vízisí, jetski,
strandröplabda, strandfoci.
¥ Nyitva tartás:
Májusban H-P 12:00-18:00, Sz-V 10:00-18:00.
Június 1-től szeptember 15-ig: H-V 9:00-20:00.

89

Történelmi látogatás Ópusztaszeren

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:

2 felnőtt és 1 gyerek részére Feszty jegycsomag
+ íjászat 1x5 lövéssel + 1db Vándor könyv, nyáron.
vagy
2 felnőtt és 2 gyerek részére Park belépő + íjászat
4x5 lövéssel + 1db Vándor könyv, nyáron.
vagy
4 fő részére Feszty jegycsomag + 1db Vándor
könyv, télen.

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, játék teszi még
emlékezetesebbé az ópusztaszeri látogatást. Bár sok a szabadtéri látnivaló és esemény, 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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Elhelyezkedés / megközelítés:
Az M5-ös autópályáról a 140-es
lehajtónál Kistelek felé Ópusztaszerig.

¥ Hasznos információk:
 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 Csete-jurták 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. További információ az
Emlékpark weboldalán található.
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Élményközpont Mosonmagyaróváron

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 belépőjegy az
interaktív kiállításra, és 3D-s virtuális valóság
élmény Oculus VR Reality szemüvegen keresztül.
vagy
2 felnőtt és 2 gyerek részére belépőjegy az
interaktív kiállításra, valamint a Tesla nyomozós
játékra.

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

 Interaktív játékok 4 különböző szinten.
 A Tesla nyomozós játékra 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.
 A helyszínen térítés ellenében elérhető további
programok: Pániklabor, 5D attrakció.

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, állat-és 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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¥ 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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Múzeumpedagógia

Elérhetőség:
Várkert Bazár
Cím:		
			

1013 Budapest,
Ybl Miklós tér 2-6.

Honlap: www.varkertbazar.hu
Telefon: 1/225-0310
E-mail:
muzeumpedagogia@vargondnoksag.hu
IV

III

¥ A Feldobox Élménykupon az alábbiakra

jelent meghívást:

2 felnőtt és 3 gyerek részére 1 órás privát családi
múzeumpedagógiai foglalkozás a Várkert Bazár
egy aktuális kiállításához kapcsolódóan.
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vagy
2 felnőtt és 3 gyerek részére1 órás privát
múzeumpedagógiai kalandozás a Várkert Bazár
épületegyüttesében.

Elhelyezkedés / megközelítés:
86-os busszal,19-es vagy 41-es
villamossal a Várkert Bazár megállóig.
Autóval parkolási lehetőség a Várkert
Bazár mélygarázsában.

¥ Hasznos információk:

A

z Ybl Miklós tervei alapján épült Várkert Bazár, a világörökség része, most régi

 Előzetes időpont egyeztetés szükséges.
 Az aktuális kiállítások a Várkert bazár honlapján

tekinthetők meg.

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

¥ Nyitva tartás:
Kedd – Vasárnap: 10:00 – 18:00

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 a gyerekek
számára is kínál érdekes elfoglaltságot tematikus múzeumpedagógiai foglalkozások
formájában, de akár az épületegyüttesen keresztül is kalandozhatnak a kíváncsiskodó
családok, privát vezetéssel. Kihagyhatatlan családi program!
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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!
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élményajándékaink
Meghívás 1 vagy akár több főnek egy felejthetetlen
kalandra, földön, vízen vagy levegőben.

140

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy garantáltan szívdobogtató élményre.

program közül
választhat

120

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.

98

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

99

100

Bővebb információ: www.feldobox.hu
100

program közül
választhat

ia
rgia
nia
táz
enemó
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har
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kártya
ajándé
ajándék

Energikus feltöltődés Szabadidő,
Wellness és Gasztronómia területen
energia

kártya

ajándék
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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.

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).
Legyen Ön is Feldobox viszontértékesítő
Amennyiben érdekli a Feldobox forgalmazása boltjában vagy Web-oldalán,
keressen fel bennünket telefonon vagy e-mailen (info@feldobox.hu).
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harmónia

program közül
választhat

ajándékkártya

Harmonikus kikapcsolódás Szabadidő, Wellness
és Gasztronómia területen
harmónia

Üzleti negyed
Termékeink országszerte közel 200 boltban kaphatók. A teljes lista
megtalálható honlapunkon.

kártya

ajándék

Ellátogathat irodánkba, vagy kereshet minket telefonon munkanapokon
09:00-től 18:00-ig:
Budapest, II. kerület, Bem rakpart 56. Fsz.1 – Tel: 06 1/786 56 70
(a Margit híd budai hídfőjénél)
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Fantáziadús programok Szabadidő,
Wellness és Gasztronómia területen
fantázia

kártya

ajándék

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

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

Fontos

Látogasson el honlapunkra: www.feldobox.hu
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Vegyes ajándékkártyák

Érdeklődik vagy rendelni szeretne ?

Fontos információk / felhasználási feltételek
 Élménykuponja egy szabadon választható programra jogosítja fel a Feldobox partnerei által
kínált számos lehetőség közül.
 A partnerek listáját és a programok leírását ez a katalógus, valamint a Feldobox weboldala is
tartalmazza. A programjainkat folyamatosan felülvizsgáljuk és bővítjük, így előfordulhat, hogy a
honlapon több lehetőség van feltüntetve, mint a katalógusban. Élménykuponja ezekre is érvényes!
 Ha valamelyik partnerünk elérhetősége vagy az általa nyújtott szolgáltatás csomag esetleg
változna, ezeket honlapunkon tesszük közzé. Előfordulhat, hogy egy program megszűnik, ezt
is honlapunkon tudjuk jelezni. Ebben az esetben kérjük válasszon egy másik lehetőséget a
széles kínálatból.
 A jelen katalógusban, az élménykuponon, az ajándékdobozon és a honlapunkon lévő képek
csak illusztrációk.
 Amennyiben a kuponon feltüntetett felhasználási idő lejárt, a kupont a partnerek nem
fogadják el, és a Feldobox nem váltja vissza. Javasoljuk, hogy ne várjon az utolsó pillanatig
az Önnek legkedvesebb program igénybevételéhez.
 Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, mondja el, hogy
Ön egy Feldobox élménykupon birtokosa, és adja meg a kupon nevét is.
 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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