Élmény katalógus

Programlehetőségek
Üdvözöljük a feldobó élmények világában!

Szabadidő

Fantázia ajándékának programajánlatából saját maga
választhatja ki azt az élményt, amelyre a legjobban vágyik.
Sokszínű és minőségi szolgáltatásokat nyújtó szabadidős,
wellness és gasztronómiai partnereket válogattunk össze
Önnek. Csak választania kell a katalógus alapján a 100 program
közül – nem lesz könnyű! – és nem marad más hátra, mint
élvezni a felejthetetlen élmény minden pillanatát!

Quad élmény

RMC Motor Kft. – Quad Tours

Találkozási pont: 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky u. 71.
Tel: 23/336-261
A program: 1 főre 20 perc egyéni quadozás kijelölt pályán.
ℹ Alsó korhatár: 18 év.

A Feldobox csapat

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

Kedvcsináló búvárkodás
Galathea Búvárközpont

Semmelweis Testnevelési Egyetem Uszodája, 1123 Budapest,
Alkotás út 43-44.
Tel: 1/311-6485, 30/250-8800
A program: 1 alkalom kedvcsináló merülés (kb. 60 perc, ebből
merülési idő 20 perc).

Falmászás

Ujjerő Boulder terem

1117 Budapest, Budafoki út 111.
Tel: 1/951-0722
A program: 2 alkalom korlátlan idejű belépő + mászócipő +
magnéziászsák (felosztható 2 főre).

A részletes felhasználási feltételek az élménykupon hátoldalán olvashatók.

Bowling élmény

Sugár Bowling & Pub

1148 Budapest, Örs vezér tér 24. Sugár Üzletközpont
Tel: 30/580-2034
A program: 1 óra bowlingozás szerdán/csütörtökön VAGY 2 óra
bowlingozás hétfőn/kedden 18 óráig VAGY 1 óra hétfőn/kedden 18
óra után + 1 normál pizza szabadon választható az étlapról.

Program térkép:

Gokart és pizza Kecskeméten
Gokart Stadion

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

Kreatív foglalkozások
Made By You

1122 Budapest, Városmajor utca 28/a. Tel: 20/955-3984
1053 Budapest, Királyi Pál utca 11. Tel: 20/597-0893
A program: 1 alkalom kerámia vagy agyag festés foglalkozás + 1
választható kerámia a citromsárga kategóriából VAGY 1 kerámia a
rózsaszín kategóriából.
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Challengeland Kalandpálya

1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 21.
Tel: 20/599-8501
A program: 1 fő részére 3 óra kötélpálya használat
ℹ Március közepétől október végéig.

Célbalövés

Kőkaland Sport & Élménypark

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

Sétahajózás a Balatonon

Társkereső rendezvények

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

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

Quad pálya

Látogatás a Tropicariumba

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

Campona, 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43.
Tel: 1/424-3053
A program: 2 fő részére belépőjegy a Tropicariumba.

Siklóernyő oktatás

Állatkerti séta

Változó helyszínek Budapest környékén.
Tel: 20/926-4251
A program: 90 perces siklóernyő oktatás talaj menti gyakorlással
1 fő részére

1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.
A program: 1 felnőtt és 1 gyerek részére belépőjegy az állatkertbe.

Szörf és vitorlázás a Balatonon

Margitszigeti tekergés

8314 Vonyarcvashegy, Strand - Tel: 70/335-4681
A program: 1 főre 30 perc szörf oktatás + 1,5 óra szörf bérlés
VAGY 1 főre 1 óra kisvitorlás oktatás VAGY 1,5 óra kisvitorlás
(Jolle) bérlés vitorlástudással rendelkezőknek (max. 3 fő/hajó,
megosztható több alkalomra).

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

Segway és e-roller Hévízen

Boeing és Airbus szimulátor

Tourinform iroda, 8380 Hévíz, Rákóczi u. 2.
Tel: 20/443-4444; 20/804-4444
A program: 1 főnek 1 alkalom 40 perces Tündérrózsa segway
tréning VAGY 1 főnek 1 napra E-roller bérlés.

1116 Budapest, Hunyadi János u. 162.
Tel: 1/886-4170
A program: 20 perc szimulációs élményrepülési program.

Gokartfutam

Kispályás teremfoci

1137 Budapest, Róbert Károly körút 54-58, Material Center,
-3. szint.
Tel: 1/239-0743
A program: 2 menet gokart fedett pályán (felosztható 2 főre).

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

Kite oktatás

Squash & Wellness

Változó helyszínek Budapest környékén
Tel: 20/926-4251
A program: 1 óra kite oktatás, bevezetés a kite-ozásba
szárazföldön a kite irányításának gyakorlásával.

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

T Flotta

www.rapidrandi.hu

ℹ Májustól szeptember végéig.

Kőkaland Sport & Élménypark

Air Max Siklóernyős és Kite Iskola

Tropicarium - Óceanárium

Fővárosi Állat- és Növénykert

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

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

Sharky Vízisportiskola

ℹ Május 20-tól szeptember 10-ig.

Mátra Túrakerékpár és Segway Klub

G1 Kart Center

Air Max Siklóernyős és Kite Iskola

ℹ Március 15-től november 15-ig.
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Bringóhintó - Bringóvár

HighFly Szimulátor Központ

Gold Center

Rubin Wellness & Conference Hotel ****

ℹ Törölköző biztosított.
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Hajós városnézés a Dunán

Vadregényes lovaglás

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

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

Láthatatlan Kiállítás

Tengeri kajak a Fertő-tavon

Legenda

Geréby Kúria ***

1024 Budapest, Kis Rókus u. 16–20. Millenáris Park, B épület.
Tel: 20/771-4236
A program: 2 felnőtt + 2 gyerek részére belépő a kiállításra
VAGY 2 fő részére belépő a kiállításra + 15-15 perc Láthatatlan
masszázs.

9400 Sopron, Széchenyi tér 11-14.
Tel: 30/748-1034
A program: 1-3 fő részére 2 órás tengeri kajakozás a Fertő-tavon.
A hajót a partner biztosítja.

Csokoládé Múzeum

Reneszánsz élménybirtok

1162 Budapest, Bekecs u. 22.
Tel: 1/401-5000
A program: 1 fő részére Fejedelmi Túra a Csokoládé Múzeumban
saját csokoládé készítéssel, film vetítéssel, forró csokival,
látogatással a Rákóczi Pincébe, valamint a Múzeum egyedi
ajándékot ad a Fantázia Kupon tulajdonosának. A program kb.
2,5 órás.

Magyar Extrém Sport Club

ℹ Májustól szeptemberig.

Puchner Élménybirtok

7346 Bikal, Rákóczi u. 22.
Tel: 72/459-546, 72/459-547
A program: 1 főre 1 napos belépő az Élménybirtokra.

Operaház látogatás

Squash Budán

1061 Budapest, Andrássy út 22.
Tel: 1/332-8197
A program: 1 főnek belépőjegy az idegen nyelven vezetett
látogatásokra mini koncerttel, és 1 fotójeggyel VAGY 2 főnek
belépőjegy a magyar nyelven vezetett látogatásokra mini
koncerttel, és 2 fotójeggyel.

1117 Budapest, Budafoki út 111-113.
Tel: 1/206-2756, 1/206-5234
A program: 1 alkalommal 1 órás fallabda terembérlés hétköznap
17:00 óra után

Csodák Palotája

Énekeljünk együtt!

OPERA VISIT

Csopa Campona: 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. - Tel: 1/814-8050
Csopa Playbar: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44. Tel: 1/814-8060
A program: 2 főnek randijegy a Csopa Camponába, ruhatár
használattal VAGY 1 felnőtt + 1 gyerek részére belépő a Csopa
Camponába, ruhatár használattal VAGY 2 főnek 2 szabadon
választott kiállítás megtekintése a Csopa Playbarban VAGY 4 főnek
1 óra csocsózás 1 asztalon a Csopa Playbárban.

Gold Center

HangDala

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

Virtuális valóság próba

Folklór est

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

1051 Budapest, Zrínyi u. 5.
Tel: 1/317-2754, 1/317-1377
A program: 1 fő részére Folklór előadás (2. kategóriás jegy).

Látogatás a múltba

Koncert a Szent István Bazilikában

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

1051 Budapest, Hercegprímás u. 7.
Tel: 1/317-2754, 1/317-1377
A program: 1 fő részére orgonakoncert (2. kategória jegy).

FUTURA INTERAKTÍV TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉLMÉNYKÖZPONT

ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED

Feszty körkép

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

6767 Ópusztaszer, Szoborkert utca 68. - Tel: 30/982-3117
A program: 1 felnőtt + 1 gyerek részére Park belépő + íjászat 2*5
lövéssel nyáron VAGY 1 főnek Feszty jegycsomag + parkjárat + íjászat
2*5 lövéssel + Vándor könyv nyáron VAGY 2 főnek Feszty jegycsomag
télen VAGY 2 felnőtt + 2 gyerek részére Rotunda belépő télen.
ℹ A nyári időszak március közepétől októberig tart. A pontos nyitva
tartás az Emlékpark honlapján megtekinthető.
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Duna Palota - Hungária Koncert

ℹ Változó előadásnapok. Kérjük, érdeklődjön telefonon.

Szent István Bazilika – HUNGÁRIA KONCERT

ℹ Változó előadásnapok. Kérjük, érdeklődjön telefonon.

Hangulatos dunai sétahajózás
Hungária Koncert

Duna Palota, 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.
Tel: 1/317-2754, 1/317-1377
A program: 1 fő részére Drink&Cruise 19:00 vagy 20:00 órai
kezdettel VAGY 1 fő részére Cocktail&Cruise program.
ℹ Alkohol csak 18 éven felülieknek.
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Csúszdázás és fürdés

Kajakozás Horvátországban

2336 Dunavarsány, Rukkel-tó 1.
Tel: 70/386-0852
A program: 1 főnek strand belépő és 1 másik főnek strand belépő
korlátlan csúszda használattal VAGY 2 felnőtt és 1 gyerek/diák
részére strand belépő.
ℹ Május 1-től szeptember 7-ig.

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

Kötélpálya és trükkös bicikli

Kihívások kicsiknek és nagyoknak

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

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

Labirintusozás

Pécsi kalandpark

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

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

Kristály szerkezetű kalandpark

Kötélen a levegőben

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

7477 Patca, Fő utca 27.
Tel: 30/411-6002
A program: 2 felnőtt részére belépő a parkba + 45-45 perc a
«Tizenéves» vagy «Bátor» kötélpályán.

Seholsziget élmények

Hegyi sportok a Mátrában

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

3232 Mátrafüred
Tel: 20/443-4444; 20/804-4444
A program: 1 menet Monsterroller/Mountaincart/Snowscooter
VAGY fél nap E-bike bérlés VAGY 1 napra E-roller bérlés VAGY 1
alkalom CaniCross.

Kalandpark a Bükkben

Kalandpark, paintball & quad

Rukkel-tó Waterpark

Kőkaland Sport & Élménypark

Csillagösvény Útvesztő Öko Élménypark

Kristály Torony

Seholsziget Élménypark

Öko-Park Panzió-Kemping*** és Kalandpark

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

Jadranska Galathea Diving Center

Lővér Kalandpark

Mecsextrém Kalandpark

ℹ Az ajánlat 2016. október 31-ig érvényes. Ezután a program változhat,
melyről honlapunkon talál tájékoztatást.

Katica Tanya Élményközpont

Mátra Túrakerékpár és Segway Klub

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

Nordic Walking túra

Vízi sportok Szegeden

Rákoskeresztúr és környéke.
Tel: 30/555-1344
A program: 2 fő részére 3 alkalom Nordic Walking bérlet.

Szeged és Hódmezővásárhely között
Tel: 70/770-0025
A program: Családi belépő a kalandparkba (1 felnőtt és 2 gyerek)
VAGY egy napi családi strand belépő (2 felnőtt és 2 gyerek) és 1
főnek kalandpark belépő VAGY 2 fő részére kalandpark belépő.

MAKKA Szabadidősport Egyesület

Sun City Szabadidő- és Vízisport Centrum

ℹ Május 1-től szeptember 15-ig.

SUP, kenu és vizibicikli

Kalandozás a szigeten

2483 Gárdony, Holdfény sétány - Tel: 70/322-8350
A program: 1,5 óra vizibicikli kölcsönzés VAGY 2,5 óra SUP bérlés
mentőmellénnyel (megosztható több főre vagy alkalomra) VAGY 4 óra
1 személyes kajak bérlése mentőmellénnyel (megosztható) VAGY 2 óra
2-4 személyes kajak vagy kenu bérlése mentőmellénnyel (megosztható).

5350 Tiszafüred, Kistisza utca 2. - Tel: 20/921-4112
A program: 1 főnek kalandpark belépőjegy + 1 óriás csúszda/
mászófal belépőjegy + 1 alkalom íjászat VAGY 1 felnőtt és 1 gyerek
részére kalandpark belépőjegy VAGY 2 gyereknek kalandpark
belépőjegy + 1 felnőttnek sétajegy.

Bicsurf Velencei-tó

ℹ Májustól szeptember végéig.
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Kalandsziget –Tiszafüred

ℹ Májustól október végéig.
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Cseh sörök

Jaromír68 Söröző

Gasztronómia

1067 Budapest, Csengery utca 62.
Tel: 1/720-4620
A program: 2 főre 1-1 vegyes tál + fejenként 2-2 korsó vagy
üveges sör szabadon választva a söröző itallapjáról VAGY Elvitelre
sörcsomag 6 féle sörrel + ajándék pohárral.
ℹ 18 éven felülieknek.

Korlátlan büféebéd

Borkóstoló a sötétben

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

1066 Budapest, Ó utca 14.
Tel: 70/408-4684, 30/622-7500
A program: 2 fő részére egy-egy 6 tételes vak borkóstoló a Blind
Barban.

Mongolian Barbecue

Francia borok és sajtok
Café Dumas

1011 Budapest, Fő utca 17. Tel: 1/489-4276
A program: 2 főre 4 tételes Bordeaux-i borkóstoló (0,5dl/tétel/fő):
1 fehér + 1 rozé + 2 vörös, melyekből 1 Bordeaux/Côtes de Duras,
és 1 presztízs bor, mely a Medoc, Haut Medoc, Côtes de Bourg vagy
Pecharmant elnevezések közül választható VAGY 2 főre 3 fajta
Bordeaux és környéki prémium vörösbor kóstolása (0,5dl/tétel/fő): 1
Côtes de Duras + 1 Côtes de Bordeaux + 1 Côtes de Bourg/ Medoc/Haut
Medoc VAGY 2 főre sajttál 4 féle francia sajttal kenyérrel.
ℹ Borkóstoló 18 éven felülieknek.

Indiai kóstoló

Kashmir Étterem

1051 Budapest, Arany János u. 13.
Tel: 1/354-1806
A program: 2 fő részére 3 fogásos napi ebéd, mely tartalmaz 1-1
napi levest, 1-1 tálat (tálanként 1 napi csirke étel, 1 napi zöldség
étel és basmati rizs), és 1-1 napi desszertet.

Blind Bár

ℹ 18 éven felülieknek.

Buda Boutique Beer Bar

Buda Entertainment & Gastro

1036 Budapest, Bécsi út 38-44.
Tel: 1/437-8362
A program: 3 db 0,33l vagy 0,5l üveges sör szabadon választható
az itallapról.
ℹ 18 éven felülieknek.

Görög ízek a Duna-parton
Görög Kancsó Étterem

2000 Szentendre, Dunakorzó 9.
Tel: 26/303-178
A program: 2 főre 1-1 Vegyes Görög Ízelítő előétel VAGY 1 főre
bármely főétel (a kacsamájas bélszint kivéve) körettel + desszert
szabadon az étlapról VAGY 1 főre kacsamájas bélszin körettel.

ℹ Hétköznap 12:00-15:00 között.

Sörözés a barátokkal

Királyi reggeli és édességek

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 19/a.
Tel: 1/269-2357
A program: 4 db csapolt/üveges sör szabadon választható az
itallapról + 2 adag mogyoró/ropi.

2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. Tel: 20/396-5512, 20/322-0372
A program: 2 főre 1-1 rántotta/omlett + 1-1 kontinentális
reggeli + 1-1 uzsonnasütemény (isler/linzer)+ 1-1 kávé/tea + 1-1
gyümölcslé VAGY 3 fő részére 1-1 fagylaltkehely + 1-1 üdítő vagy
ásványvíz VAGY 4 fő részére 1-1 sütemény + 1-1 különleges kávé
vagy forró csoki, szabadon választható az étterem étlapjáról.

Amerikai álom

Harapnivaló a fedélzeten

1037 Budapest, Zay út 5. - Tel: 70/779-6520
A program: 2 főre 1-1 bármelyik Texasi csirkeszárnyak (6 db)/
BBQ saláta/Johnny Ross Hot Dog, valamint 1-1 0,25l-es üdítő/víz/1
pohár Dallas sör VAGY 1 főre BBQ oldalas/Rib eye steak, valamint
1-1 0,25l-es üdítő/víz/1 pohár Dallas sör VAGY 2 főre 1-1 Dallas
sajtos-baconos/Retro /Clayton /Donna/Vega/Csirke burger.

9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart- III. hajó
Tel: 96/337-700, 96/337-701, 30/333-7700
A program: 2 főre 1-1 étel szabadon választható a pub ételek
közül .

Desszertek felsőfokon

Szegedi Taj Mahal

1037 Budapest, Bécsi út 57-61.
Tel: 1/240-0688
A program: 1 főre 1 sütemény + 1 kávé/tea/üdítő, valamint
elvitelre 4 sütemény VAGY 2 főre 1-1 sütemény + 1-1 kávé/tea/
üdítő, valamint elvitelre 2 sütemény VAGY 3 főre 1-1 sütemény +
1-1 kávé/tea/üdítő.

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

Piknik Járat

Sör és burgonya Debrecenben

1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. fsz. 7. - Tel: 30/992-8006
A program: 2 fő részére egy Milánó Piknik csomag elvitelre.

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

Captain Cook Pub

ℹ 18 éven felülieknek.

Dallas Étterem

Zazzi Cukrászda

Kolosy Ébresztő

ℹ Előzetes rendelés szükséges. Részletes csomag tartalom a
honlapunkon.
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Solier Café

Hajó Étterem

Taj Mahal Étterem

Belga Étterem és Söröző

ℹ Sörfogyasztás 18 éven felülieknek.
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Indiai ízelítő

Kashmir Étterem Debrecen

4026 Debrecen, Péterfia utca 42-44.
Tel: 52/321-560, 70/705-8149
A program: 2 főre 1-1 vegetáriánus / szárnyas / rizses főétel,
mely szabadon választható az étterem étlapjáról.

Villa Rosato cukrászda

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

Wellness
3 alkalom jógaóra
Padma Jógastúdió

1148 Budapest, Bánki Donát u. 62.
Tel: 1/220-7013
A program: 3 alkalom jógaóra.

Kóstoló a Bock Pincészetnél

Élénkítő arckezelés

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

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

Borkóstoló Fertőrákoson

Egészségmegőrzés Budán

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

1024 Budapest, Lövőház u. 1-5. Mammut II. Bevásárlóközpont, 5.em.
Tel: 1/345-8085
A program: 20 perces akupunktúra (tűvel és/vagy lézerrel) VAGY
25 perces reflexológia talpmasszázzsal VAGY 40 perces nyak-vállhát masszázs.

Kóstoló Erdély boraiból

Termékenység támogatás

5000 Szolnok, Sóház utca 8.
Tel: 30/485-4464
A program: 2 fő részére 6 tételes borkóstoló + borkorcsolya +
tószegi ásványvíz.

Női Egészségműhely, 1061 Budapest, Király utca 14.
Tel: 20/539-1877 ; www.joma-mozgas.hu
A program: 3 alkalom 90 perces mozgás óra, kifejezetten
kisbabára vágyó nőknek. Stresszoldás, hasi szerveket speciálisan
átmozgató nőijóga, tánc és relaxáció. Megosztható több fő
részére is.

Western hangulat

Tisztító sóbarlang

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

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

Kemencés tál Kecskeméten

Alkalmi smink

6000 Kecskemét, Borbás utca 50.
Tel: 76/702-638, 30/445-3140
A program: 2 fő részére egy Kemencés tál.

1073 Budapest, Erzsébet krt. 20.
Tel: 1/352-4063
A program: 1 alkalom alkalmi smink készítése (kb. 60 perc).

Erdélyi vendéglő

Széchenyi fürdő

5600 Békéscsaba, Tavasz utca 7. Tel: 66/435-419
A program: 1 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy vacsora:
egy leves, egy készétel vagy hagyományos frissensült körettel és
egy desszert szabadon választható az étterem étlapjáról.

ℹ A jegyeket 9:00 és 18:00 között lehet átvenni a „Hotel guest ticket”
pultnál.

Bock Óbor ÉtTerem

ℹ 18 éven felülieknek. A borkóstoló variációk megtekinthetők a Bock
Óbor Étterem honlapján.

Ráspi Étterem és Borászat

ℹ 18 éven felülieknek.

Szolnoki Borkör - Bor Bár és Vinotéka

ℹ 18 éven felülieknek.

Convoy City Étterem

Fekete Gólya Étterem

Kisvendéglő a Hargitához
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Háry Szépségszalon

Mammut Egészségközpont

JÓMA – JÓLESŐ MOZGÁS

SÓTERÁPIUM

Kairó Szépségszalon

1146 Budapest, Állatkerti krt. 11.
Tel: 1/317-2754, 1/317-1377 (Hungária Koncert)
A program: 1 fő részére belépő a Széchenyi fürdőbe.
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Kezelések uraknak

Boros masszázsok és kezelések

1137 Budapest, Pozsonyi út 12.
Tel: 1/786-4642, 30/691-4642
A program: 30 perces alap manikűr VAGY 30 perces paraffinos
kézápolás VAGY 45 perces Japán manikűr kezelés VAGY 30 perces
teljes testradír.

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

Thai masszázs

Masszázs a Hotel Divinus*****-ban

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

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 1.
Tel: 52/510-900
A program: 1 főre bármilyen 30 perces masszázs.

Kubai ritmusok

Kaposvári kényeztetés

8 helyszínen országszerte: Budapest 7. kerület, Debrecen,
Gyöngyös, Győr, Miskolc, Szombathely, Veszprém, Zalaegerszeg.
A program: 1 fő részére 3 alkalom kubai salsa táncóra.
ℹ 14 éven felülieknek. A tanfolyamok helyszínenként változó
időpontokban indulnak.

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

Hatóanyagos arcápolás

Wellness nap Cegléden

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

2700 Cegléd, Fürdő út 24.
Tel: 53/510-900
A program: 1 főre 20 perces relax/gyógy/svéd/mézes masszázs +
6 perc szolárium VAGY 1 főre 20 perces aroma masszázs.

Rúdtánc és légtorna edzés

Masszázsok Pécsett

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

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

Manikűrös kézápolás

Kikapcsolódás Mezőkövesden

1073 Budapest, Erzsébet krt. 20. Tel: 1/352-4063
A program: 1 alkalom Manikűrös kézápolás ápoló gyümölcsös
paraffin olajos kézfürdővel (kb. 60 perc).

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

Frissítő masszázsok

Feltöltődés az AromaSPA-ban

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

7300 Komló-Sikonda, Fürdő u. 5.
Tel: 72/582-060
A program: 1 főnek 6 perc szolárium + 20 perces Ambient aroma
hátmasszázs vagy 30 perces lávaköves hátmasszázs VAGY 1 főnek
1 alkalommal 20 perces Relaxáló hátmasszázs pinda labdával
VAGY 1 felnőtt és 1 gyerek részére fél napos wellness belépő.

Masculin***** Férfi Kozmetikai Szalon

ℹ A kézápolás és testradír kiegészítő kezelések.

Siam Center Thai Massage

Salsa Fuerte Tánciskola

High-Care Centerek/Stúdiók

Artpole Buda Studio

Kairó Szépségszalon

Fried Kastély Szálloda**** és Étterem

Fehérvári ellazulás
Árpád Fürdő

8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 12.
Tel: 22/814-400
A program: 1 napi fürdő belépő + 1 üdítő / kávé VAGY 1
alkalom 60 perc svédmasszázs teljes testre VAGY
2 alkalom 25 perc svéd hátmasszás (megosztható 2 főre).
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Bock Hotel Ermitage

Hotel Divinus*****

Amazon Szépségsziget

Aquarell Hotel****

Guinot Kozmetika

Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness ****

Ambient Hotel & AromaSPA****

Honlapunkon részletes leírást talál a programokról,
és videók és élménybeszámolók között is böngészhet.
Előfordulhat, hogy bővült kínálatunk, és az Interneten még több
lehetőség van feltüntetve. Élménykuponja ezekre is érvényes!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1/786 56 70 (hétköznap 9:00-18:00)

www.feldobox.hu
15

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

Klub

élmén

y kárt

www

ya

.feld
o

box.h

u

Az utalvány felhasználása
után vissza fogja kapni
a hozzá tartozó kártyát.
Tartsa meg!
A kártya számos
kedvezményt biztosít
Önnek a jövőben:
Programokra saját magának

Minden
hónapban
egy Kastély
ajándékdobo
zt
sorsolunk ki!

Éttermekben, szállodákban, szépségintézetekben,
wellness, sport és szabadidős tevékenységekre.
Állandó kedvezmények a Feldobox összes 		
partnerénél, -10-15% több száz programra.
Még jelentősebb időszakos kedvezmények,
akár -50% bizonyos programokra.
Regisztráljon honlapunkon, hogy minden hónapban 		
megkapja az extra kedvezményes programtippeket!

Ajándék vásárláskor

Írhat facebook oldalunkra is,
ahol friss infók, hírek, játékok
és ajándékok várják
16

Élmény ajándékainkat kényelmesen és kedvezményesen
rendelheti meg online.
Ingyenes házhozszállítás a kártya tulajdonosoknak
a min. 10.000 Ft értékű rendelésekre.
És 8% árengedmény minden 15.000 Ft feletti
vásárlás után.
Bővebb információ és kedvezményes programok listája honlapunkon a
Feldobox Klub menüpont alatt. A Klub előnyei magánszemélyeknek szólnak.
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18
Termékeink országszerte közel 200 boltban kaphatók, megrendelhetők online
Bővebb információ
és kedvezményes
programok
listája honlapunkon
a
(www.feldobox.hu)
vagy telefonon
(1/785 56 70),
valamint megvásárolhatók
hétköznap
Feldobox
Klub
menüpont
A Klub
előnyei
magánszemélyeknek
a Feldobox
boltban
a Margitalatt.
híd budai
hídfőjénél
(Budapest,
II. kerület, Bemszólnak.
rakpart
56. Fsz.1). Az értékesítési helyek teljes listája megtalálható honlapunkon.

Utazás dobozok
Coupon

Bővebb információ és havi nyertesek kihirdetése a Facebook oldalunkon:
www.facebook.com/Feldobox. A játék folyamatosan tart, visszavonásig.

1

Készíts magadról egy fotót a helyszínen, miközben átéled az
élményt!

2

Tedd ki a fotót a saját Facebook és/vagy Instagram oldaladra
néhány köszönő szó kíséretében, és add meg hozzájuk a
következő hashtageket: #feldobox #koszonom

3

Jelöld be a képen magadat és azt, akinek a köszönetet
mondod!

4

A #feldobox-szal jelölt képek közül minden hónapban
kiválasztunk egyet. Elég egyszer feltöltened, és minden
hónapban új nyerési eséllyel indul a képed! A kiválasztott kép
tulajdonosa és a köszönetének címzettje (azaz az élmény
ajándékozója) egyaránt 1-1 Feldobox Energia kártyát nyer!
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Kövesd a következő lépéseket:

Fontos információk / felhasználási feltételek
Font
os infor

 Élménykuponja egy szabadon választható programra jogosítja fel a Feldobox partnerei által kínált számos lehetőség közül.
 A partnerek listáját és a programok leírását a mellékelt katalógus tartalmazza. Ezek megtalálhatóak a Feldobox
weboldalán is. A programjainkat folyamatosan felülvizsgáljuk és bővítjük így előfordulhat, hogy a honlapon több lehetőség
van feltüntetve, mint a katalógusban. Élménykuponja ezekre is érvényes!
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Vegyes ajándékkártyák

Köszönd meg annak, aki ajándékba adta, és nyerj neki
és magadnak is 1-1 Feldobox Energia kártyát!

 Ha valamelyik partnerünk elérhetősége vagy az általa nyújtott szolgáltatás csomag esetleg változna, ezeket honlapunkon
tesszük közzé. Előfordulhat, hogy egy program megszűnik, ezt is honlapunkon tudjuk jelezni. Ebben az esetben kérjük
válasszon egy másik lehetőséget a széles kínálatból.
 Amennyiben a kuponon feltüntetett felhasználási idő lejárt, a kupont a partnerek nem fogadják el, és a Feldobox nem váltja
vissza. Javasoljuk, hogy ne várjon az utolsó pillanatig az Önnek legkedvesebb program igénybevételéhez.
 Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, mondja el, hogy Ön egy Feldobox élménykupon
birtokosa, és adja meg a kupon nevét is.
 Amennyiben partnerünk a kívánt időpontban nem tudja Önt fogadni, egyeztethet vele másik időpontot, vagy választhat
másik programot a katalógusból.
 A program helyszínére érkezve adja át partnerünknek a megfelelően kitöltött eredeti kupont a kártyával együtt.
Kupon és kártya csak együtt érvényesek! A kártyát vissza fogja kapni.
 Semmiképpen ne kaparja le a kártya hátoldalán található azonosító kódot. Ha a kód láthatóvá válik, a kártyát nem fogadják
el, és becserélésére nincsen lehetőség.
 A nem megfelelően kitöltött kuponokat partnereink visszautasítják. A kuponra fokozottan ügyeljen, mert annak elvesztése
vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehető igénybe, és az elvesztett kupont pótolni nem áll módunkban.
 A programokat mindenki saját felelősségére veszi igénybe (bizonyos kaland partnereink erről nyilatkozatot is iratnak alá az
élmény igénybevétele előtt). A kupon felhasználója semmilyen esetben nem vonhatja felelősségre ennek kibocsátóját (FDB
Kft-t) és forgalmazóit, a kupon felhasználása vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért.
 A Feldobox élménykupon nem ﬁzetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be készpénzre és nem váltható vissza.
 Amennyiben több információt szeretne megtudni cégünkről, általános feltételeinkről, termékeinkről, kérjük látogasson el
weboldalunkra vagy keressen fel bennünket a 06 1 / 785 56 70-es telefonszámon.
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Köszi, anyuuuu!
Ez szuper volt, srácok! Köszi!

?

Köszi szépen!

Köszi, csajok… jól esett!

Tematikus ajándékdobozok
Három különböző típusú ajándékutalvany található kínálatunkban.
Az igényes kivitelezésen túl közös bennük, hogy általuk kaland,
wellness, üdülés és gasztronómiai élmények adhatók, valamint
az, hogy a választás szabadságát nyujtják. Minden esetben a
megajándékozott maga választhatja ki a szívéhez legközelebb álló
programot a változatos lehetőségek közül.

Feldobox élmény ajándékok
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Egyedi élményéhez
a választás szabadságát
adjuk.

