A Saunier Duval mosolygyűjtés ilyen egyszerű:
1 Megveszed a készüléket…

2 Kivágod a készülék vonalkódját…

4 Elküldöd postán...

5 Válassz az élmények közül és

(Saunier Duval Élményvilág,
1388 Budapest Pf.:72)

küldd el ajándékigényed az
elmenyvilag@duval.hu-ra

3 Ráírod az elérhetőséged...

(név, cím, mobilszám, e-mail cím)

6 Átéled azokat :)
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Az akcióban résztvevő
készülékek SD mosoly értékei:

mosoly érték: 100 x

mosoly érték: 150 x

Opalia-B

Thema Classic C25 (H-HU)

Thema Condens AS 12-A, AS 25-A

SD mosoly érték: 100

SD mosoly érték: 150

SD mosoly érték: 200

Thelia Condens
SD mosoly érték: 150

Renova Electric (2015)
SD mosoly érték: 150

Semiatek Condens
SD mosoly érték: 150
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mosoly érték: 200 x

mosoly érték: 250 x

SD 18 KKS Condens
SD mosoly érték: 250

Thema Condens 25-A, 30-A, AS 30-A
SD mosoly érték: 250

mosoly érték: 300 x

mosoly érték: 350 x

SD 25, 35 KKS Condens

SD 48 KKS Condens

SD mosoly érték: 300

SD mosoly érték: 350

Isofast 21 Condens 25-A (H-HU)
SD mosoly érték: 300

Thema Condens FAS 45-A, 65-A
SD mosoly érték: 350
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Fantázia

-élménykártya-

400
SD mosoly
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Csokoládé múzeum

2

Másodmagaddal olyan felfedezésre hívunk, ahol kiderül,
hogy Cortez kapitány hogyan lelt rá erre a mennyei eledelre, és hogy azt a különböző századokban milyen cukormázas köntösben kínálták fel az erre érdemes közönségnek.
Királyoknak kijáró bánásmódban lesz részetek, sőt megalkothatjátok a saját ízléseteknek megfelelő desszertet egy
korhű kisipari csokoládégyártóval… Ennek a csábításnak
nehezen fogtok ellenállni!
Szolgáltatás: 1 fő részére Fejedelmi Túra a Csokoládé Múzeumban. A saját csokoládé mellé a Múzeum egyedi ajándékot ad a Fantázia Kupon tulajdonosának. A program kb.
2,5 órás.
Helyszín: Budapest, XVI. kerület

400 SD mosoly

Csúszdázás és fürdés

Rukkel-tó partján található a waterparkban is megtalálható
a természet közelsége és az idilli környezetet. Itt minden
a vízről, a kikapcsolódásról, a szép élményekről szól. A
különleges csúszdák mellett kipróbálhatjátok a különböző
magasságú ugrótornyokat, de bérelhettek itt kajakot,
csónakok, vízibiciklit is. A nyár varázsa nem lehet teljes,
ha nem élvezzed ki minden pillanatát!
Szolgáltatás: 1 fő részére strand belépő és 1 fő részére
strand belépő korlátlan csúszda használattal, vagy 2
felnőtt és 1 gyermek/diák részére strand belépő.
Helyszín: Dunavarsány

400 SD mosoly
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Indiai ízelítő Debrecenben

Királyi reggeli Gödöllőn

Szeretettel meghívunk benneteket egy mesés utazásra a
sejtelmes indiai Kashmir Étterem ízvilágába. Nézzetek körül, mert az atmoszféra éppen olyan kényeztetően járja át
szellemünket, mint a feltálalt ételek testünket. A fogások
változatosak és fenségesek, de ugyanakkor kíméletesek is
a gyomorhoz. A tálalás is része az élménynek, amely azt sugallja, hogy egy teljesen más világba érkeztetek.

„Úgy reggelizz, mint egy király…” tartja a mondás. Valóban,
mindenkinek szüksége van a reggeli étkezésre, ráadásul
ezt Gödöllőn valóban királyi módon teheted meg! A kastélyáról méltán híres városban sétálgatva nem hagyhatjuk ki
a Solier éttermet, ahol bőséges reggeli fogad bennünket.
Nem kell korán reggel a kávé és a tojásrántotta elkészítésével bajlódnunk és még tízóraira is jut a házi süteményből.

Szolgáltatás: 2 főre 1-1 vegetáriánus / szárnyas / rizses főétel, mely szabadon választható az étterem étlapjáról.
Helyszín: Debrecen

Szolgáltatás: 2 fő részére 1-1 rántotta/omlett + 1-1 kontinentális reggeli + 1-1 uzsonnasütemény (isler/linzer) + 1-1 kávé/
tea + 1-1 gyümölcslé.
Helyszín: Gödöllő

400 SD mosoly
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Görög ízek a Duna-parton

A görög konyha feltérképezése minden kulinárisan érzékeny embernek kötelező. Összetéveszthetetlen ízeiben egyszerűen kerül felhasználásra mindaz, ami a Mediterráneum
maga: tenger, sós levegő, sziklák, olajfa ligetek és az örök
napfény. Most Szentendrére a Görög Kancsó étterembe invitálunk, ahol hajdan Robert Graves is vendégeskedett. Próbáljátok ki a görög ízeket, nem fogjátok megbánni.
Szolgáltatás: 1 fő részére 1 egyszemélyes főétel körettel, kivéve a bélszín szeletek hízott kacsamájjal ételt + 1 desszert
szabadon választva az étlapról, vagy 1 fő részére bélszín
szeletek hízott kacsamájjal főétel körettel.
Helyszín: Szentendre

400 SD mosoly
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Virtuális valóság Próba

Mindenkit érdekel a föld 4 elemének világa. A Futura
Központ ezt 4 különböző szintre emelte, itt várja a
látogatókat. A szintek tematikánként mutatja be a
látványosságokat, kísérleteket. A Tűz szintjén a fénnyel
kapcsolatos érdekességek, a Víz szintjén a természeti
jelenségeket, a Föld szintjén fizikai törvényszerűségeket, a
Levegő szintjén a szél erejét mutatják be. Ha már itt jársz,
érdemes kipróbálni az Oculus Rift szemüveget is, melyen
keresztül betekintést nyerhetsz a virtuális valóság világába.
Szolgáltatás: 2 fő részére belépőjegy + virtuális valóság élmény Oculus Rift szemüvegben
Helyszín: Mosonmagyaróvár

400 SD mosoly
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Széchenyi fürdő

Sétahajózás a Balatonon

A fürdőzés élménye olyan különleges élvezet, amely egyesíti a lazulás, a gyógyító vízkúra, a relaxáció és az időtlen kikapcsolódás jótékony hatásait. Budapest igazán nincs szűkében a gyógyvizeknek és az erre épült gyönyörű, patinás
fürdőknek. Ezek közül is külön említést érdemel a Széchenyi fürdő. Olyan világba csöppensz, ahol úszva lebeghetsz
át korokon, stílusokon, és újjászületve távozol majd.

Egy ragyogó, forró nyári napon mi lehet kellemesebb, mint
nekieredni a víznek, egy meseszép vitorlás fedélzetén szelni a hűs habokat, és gyönyörködni a Balaton part lélegzetelállító panorámájában? A siófoki T Flottánál a Balaton egyik
legnagyobb vitorlása, a két árbocos meseszép tengerjáró
motoros yacht, a Talizmán várja a hullámokat meglovagolni
vágyó kis társaságokat.

Szolgáltatás: 1 fő részére belépő a Széchenyi fürdőbe, szekrényes öltözővel.
Helyszín: Budapest, XIV. kerület

Szolgáltatás: 1 órás sétahajózás a Talizmán Sétahajón 4 fő
részére + 1 - 1 pohár ital vagy frissítő, vagy 20 perc motorcsónakozás 4 fő részére.
Helyszín: Siófok
Igénybe vehető: májustól szeptember végéig

400 SD mosoly
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Kalandpark, paintball, quad

A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet szívében, a Koppány- Völgyében, gyönyörű környezetben van egy fogadó, amely nyitva
áll azok előtt, akik jól megérdemelt, kikapcsolódással töltött
napjaikat úgy szeretnék megélni. Quad, kalandpálya, paintball, íjászat, póni lovaglás várja a kalandorokat, valamint egy
nádfedeles fogadó, ahol igen finom ételek, jéghideg sör, és
vidám hangulat vár a betérőkre. Hasonló programokat Debrecen városában is átélhettek.
Szolgáltatás: Kalandpark családi jegy (1 felnőtt, 2 gyermek),
vagy 2 fő Kalandpark belépő, vagy 1 fő Kalandpark belépő
+ 2 kör quad, vagy 4 kör quad (megosztható 2 főre), vagy
1 főre paintball 300 golyóval.
Helyszín: Debrecen

400 SD mosoly
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Thai masszázs

A rohanó városi életből pihentető kikapcsolódást jelent a
több száz éves hagyományokon nyugvó, frissítő és feszültségoldó thai masszázs. A Siam Center szalonjába lépve
speciális képességű, mosolygós thaiföldi masszőrnők vesznek gondozásba. E kezek a test minden pontját jól ismerik,
így biztosan felfrissülten, és kiegyensúlyozottan térsz majd
vissza a mindennapi életébe.
Szolgáltatás: 1 fő részére 20 perc thai masszázs.
Helyszín: Budapest, V. kerület

400 SD mosoly
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Quad élmény

Próbálj ki egy terepjárópályát, gázolj át a vízmosásokon,
vagy száguldj végig egy izgalmas pályán, ahol piros lámpa
és autósáv nélkül tapasztalhatod meg a manőverezés izgalmait. Érezni fogod, ahogyan az erőd megsokszorozódik és
eddig nem ismert képességeket fedezhetsz fel magadban.
Akár kezdő, akár gyakorlott vagy a száguldozásban, profi
felszereléssel és lélegzetelállító pályákkal vár Téged a dinamika és a legyőzhetetlen technika horizontja!
Szolgáltatás: 20 perc egyéni quadozás "kijelölt" pályán.
Védősisak, védőoverall, porszemüveg biztosítva.
Helyszín: Törökbálint

400 SD mosoly
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Láthatatlan kiállítás

A Láthatatlan Kiállítás különleges utazás egy szemmel nem
érzékelhető világba, ahol csupán a tapintás, a hangok és
az illatok nyomán tájékozódhatunk. Vakok vezetnek be egy
ismeretlen világba, ahol újra gyermekként fedezhetjük fel
a mindennapi élet eszközeit. A vizuális ingerek kizárásával
könnyebben adhatjuk át magunkat az érintés erejének, a
sötétben távolabbra kerülünk a „világ zajától”.
Szolgáltatás: 2 fő részére 15-15 perces Láthatatlan mas�százs + belépő a kiállításra, vagy 2 felnőtt és 2 gyerek részére belépő a kiállításra.
Helyszín: Budapest, II. kerület

400 SD mosoly
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Szegedi Taj Mahal
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Édességek vonzásában

A hely nem csupán az ínycsiklandó illatoktól és távoli ízektől kivételes, hanem a mesebeli, különleges atmoszférától
is. A személyzet kedves, közvetlen és rendkívül segítőkész.
Az indiai konyha igen változatos. A szubkontinens minden
régiójára más-más íz világ jellemző. A végeredmény mindig
egy minden ízében felejthetetlen lakoma ezer színnel, illattal, ízzel.

Mindenkinek szüksége van a kikapcsolódásra, és arra,
hogy felfedezze, nem kell kontinenseket átutaznia ahhoz,
hogy kiszellőzzön a fej, feltöltődjön a test és a lélek, és
újjászületve, kellemes fáradsággal térjünk haza. Gödöllőn
sétálgatva semmiképpen se hagyjuk ki a Solier étterem
cukrászdáját és finomabbnál finomabb édességeit, süteményeit… Van itt minden, mi szemnek s szájnak ingere!

Szolgáltatás: 2 fő részére 1-1 különleges csirke curry körettel, szabadon választható az étterem étlapjáról.
Helyszín: Szeged

Szolgáltatás: 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 választható a cukrászda étlapjáról.
Helyszín: Gödöllő

400 SD mosoly
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Masszázsok Pécsett

A Guinot a szépségápolásban a francia tökéletességet,
a prémium kategóriát jelenti az egész világon. Ha idelátogatsz, királynőhöz méltó kényeztetésben részesülsz,
amelynek hatékonyságát a legexkluzívabb és legkorszerűbb
kozmetikai termékek, eljárások garantálják. A masszázsok
visszaadják bőröd fiatalságát és puhává varázsolják, míg a
testradír segítségével rég elhalt szarusejtjeidtől szabadulhatsz meg.
Szolgáltatás: 40 perces Guinot aromatic kiwi testradír, vagy
30 perces Guinot arcmasszázs + 30 perces peeling hátmasszázs,
vagy 30 perces hátmasszázs + 30 perces talpmasszázs.
Helyszín: Pécs

400 SD mosoly
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Challengeland kötélpálya

Fedezd fel az erdei drótköteles akadálypályák kalandos világát! A csillebérci Challengeland kalandpark 14 pályáját
akár gyermekvasúttal is megközelítheted. A 3 hektárnyi
területen, közel 200 egyéni és csoportos akadály meghódítása a cél, különböző nehézségi szinteken, különböző magasságokon a különböző korosztályoknak.
Szolgáltatás: 1 felnőtt részére 3 óra kötélpálya használat.
Helyszín: Budapest, XII. kerület

400 SD mosoly
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Kalandozás a szigeten
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Tengeri kajak a Fertő tavon

A Tisza tó közepén a különleges sziget kifogyhatatlan ötlettárral csalogat mindenkit, aki élményekkel teli időtöltésre,
kalandos, színes, izgalmas programokra vágyik. A lakatlan
sziget teli van élményekkel, rengeteg erőpróbát és izgalmas
meglepetéseket tartogat: szédítő mászófal, végtelenbe tartó drótkötélpályák, íjászat, minigolf, vízi csopper, fészek
tanösvény a tanulni vágyóknak...

Evezz be a vadregények Fertő-tő érintetlen vidékére. Figyeld
meg, amint a hajnali órákban egy kócsag a vízről felszállva
élelemért indul vagy hallgasd meg a békák délutáni muzsikáját. A Magyar Extrém Sport Club biztosítja, hogy Neked és
családodnak valódi természetközeli élményben legyen részed. Nem fogsz csalódni ha belevágsz ebbe a kalandba: a
vadon mindig megjutalmazza kíváncsi vendégeit!

Szolgáltatás: 1 felnőttnek 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.
Helyszín: Tiszafüred

Szolgáltatás: 1-3 fő részére 2 órás tengeri kajakozás a Fertőtavon. A hajót a partner biztosítja.
Helyszín: Fertőrákos

400 SD mosoly
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Thali indiai tradícionális válogatás

A Kashmir Étterem atmoszférája éppen olyan sejtelmesen
és kényeztetően járja át szellemünket, mint a feltálalt indiai ételkülönlegességek a testünket. Az ízek esszenciáját a
csonthéjasok, szárított gyümölcsök, a tisztított vaj és a tejszín bázisa adják. Élvezzétek a mesterien összeválogatott
Thali menüt, melyben a főétel, a köretek és a desszertek
összhangja mesterien fonódik egybe.
Szolgáltatás: 2 fő részére vegyes zöldség vagy csirke válogatás, mely tartalmaz 4 féle napi zöldség vagy csirke ételt és
1-1 adag Basmati rizst köretként.
Helyszín: Budapest, V. kerület

600 SD mosoly
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Férfiak a paradicsomban

Nincs is kellemesebb, mint egy kimerítő nap végén lazítani.
A Masculin***** Férfi Kozmetikai Szalon exkluzív környezetében kiváló alapanyagokkal kezelnek. A végeredmény pedig újjá varázsolt lábak, ellazult izmok, megfiatalodott bőr
és kipihent arc.
Szolgáltatás: 30 perces „Frissítő arcmasszázs” (arcradír,
arcmasszázs), vagy 30 perces „Fáradt lábkezelés” (sókristályos lábradír, lábpakolás levendula, vagy citromfű kivonattal). + 20 perces relaxáló lábmasszázs.
Helyszín: Budapest, XIII. kerület

600 SD mosoly
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Sminkoktatás

Szeretsz sminkelni, vagy úgy érzed, hogy a sminkeléssel
gondjaid vannak, akár meglévő tudásodat szeretnéd bővíteni, remek alkalmat kínálunk arra, hogy megtanuld, hogyan hozd ki a legtöbbet külsődből. A smink az önkifejezés
eszköze, s ezentúl mindig az egyéniségedhez illő sminket
viselhetsz, legyen az egy vidám vasárnap délelőtt, üzleti
ebéd, bankett, vagy nagy családi vacsora. Elsajátíthatod az
arc szépségének kiemelését segítő trükköket, amelyekkel
minden helyzetben rád irányul majd a figyelem.
Szolgáltatás: 1 alkalom Sminkeléssel egybekötött egyénre
szabott sminkoktatás, vásárlási tanácsok, szépségtippek
(90 perc).
Helyszín: Budapest

600 SD mosoly

16

22

Ötcsillagos felfrissülés Debrecenben

A debreceni Hotel Divinus*****-ban káprázatos wellness
központ vár. Élvezd a páratlan miliő szemet és testet gyönyörködtető látványát és atmoszféráját, add át magad az
exkluzív környezetnek. Fürdőzz a luxusban, és persze a medencékben, élvezd a szauna és infraszauna jótékony hatását, vagy kérj egy fél órás masszázst, mely után garantáltan
frissen és üdén térhetsz vissza a hétköznapokba.
Szolgáltatás: 2 alkalom napi wellness és fitness belépő
(megosztható 2 főre), vagy 1 alkalommal bármely 30 perces
masszázs + egy szaunaszeánsz.
Helyszín: Debrecen

600 SD mosoly
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Tápláló-regeneráló kényeztetés

A szépség időtlen idők óta az önbizalmat tápláló hatalom. A Háry Szépségszalonban egy komplett kényeztető
arckezelés vár Rád. A bőr letisztítása után finom radírozás
következik, majd tonizálás. A hatóanyagokat ultrahangos
kezeléssel juttatják a bőr legmélyebb rétegeibe. Végezetül
egy tápláló arcpakolást kapsz. Újjászületve, kipihenten,
felpezsdülten távozol majd a szalonból – akár egy istennő!
Szolgáltatás: 1 fő részére 1 alkalom tápláló-regeneráló arckezelés (kb. 80 perc).
Helyszín: Budapest, I. kerület

600 SD mosoly
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Olasz ízek a Duna parton

A toszkán konyhaművészet eredetisége, évszázados hagyományai és különleges ízvilága tárulhat fel előtted is
az elragadó Trattoria Toscana Étterembe. A friss és minőségi alapanyagokból, első osztályú séf által készített finomságok és a rusztikus belső tér egyenesen egy firenzei
macskaköves utcácskában álló trattoria teraszának megkapó hangulatát idézik meg.
Szolgáltatás: 2 főre 1-1 pizza az étlapról vagy 1-1 étel a
„Tészták és rizottók a föld terméseiből” kategóriából vagy
1-1 saláta.
Helyszín: Budapest, V. kerület

600 SD mosoly
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Kubai salsa órák

A vágy mindenki lelkében ott ég, hogy lépéseit, csípőjének
mozgását, pillantását, sőt egész lényét összehangolja, a
kubai salsa lüktető végtelen dallamával. A tánc maga a testi-lelki ragyogás és egészség, kiváló testedzés, önbizalom
építés egyik módja. A táncóra nem csak a tested edzi, de
serkenti az elméd, és újra éleszti az eltompult érzékeidet is.
Szolgáltatás: 1 fő részére 4 alkalom kubai salsa táncóra
Helyszín: Budapest VI., VII. és XVIII. kerület, Debrecen,
Gyöngyös, Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Sárvár, Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Veszprém, Zalaegerszeg

600 SD mosoly

18

26

Thai masszázs

A rohanó városi életünkből pihentető kikapcsolódást jelent a több száz éves hagyományokon nyugvó, frissítő és
feszültségoldó thai masszázs. A Siam Center szalonjába
lépve speciális képességű, mosolygós thaiföldi masszőrnők vesznek gondozásba. E kezek a test minden pontját jól
ismerik, így biztosan felfrissülten, és kiegyensúlyozottan
térsz majd vissza a mindennapi életbe.
Szolgáltatás: 1 fő részére 1 alkalom thai masszázs (30 perc).
Helyszín: Budapest V., XIII. kerület, Visegrád, Eger
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Relaxáló fürdőzés masszázzsal

A kikapcsolódás leghatékonyabb módja a fürdőzés. Magyarország mindig is híres volt gyógyvizeiről és fürdőkultúrájáról. A székesfehérvári fürdő vendégeit élménymedence, törökfürdő, gőzkabin, szauna és jacuzzi fogadja, és számtalan
kényeztető masszázs közül lehet választani, van lehetőség
pihenésre is a tepidáriumban vagy a Szeráj pihenőben.
A felújított belső tér önmagában is elvarázsolja az ide látogatót. Az eredeti kupola és a több mint száz éves kabinsor
mai valója szemet gyönyörködtető látvány.
Szolgáltatás: 2 alkalom 3 órás fürdő belépő (megosztható
2 főre), vagy 1 alkalom 60 perces csokoládés masszázs,
vagy 1 alkalom napi fürdő belépő + 20 perces gyógy hát,
váll masszázs.
Helyszín: Székesfehérvár
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Boeing és Airbus szimulátor

Most Te is átélheted a repülőgép irányításának élményét a
szimulátor központ pilótafülkéjében, ahol kipróbálhatod a
repülőgép-vezetést egy Boeing 737-800 Next Generation és
egy Airbus A320 típusú modern utasszállító repülőgépen.
Kiválóan elsajátíthatod a legmodernebb repülésvezérlő
rendszerek és automatikák használatát, és ha legközelebb
repülőre ülsz, valóban tudni fogod, hogy mit jelent a pilóták
irigyelt világa.
Szolgáltatás: 1 fő részére 1 alkalom szimulációs élményrepülési program (30 perc).
Helyszín: Budapest, XI. kerület
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Őrült jet-skizés

Pattanj fel a Jet-ski-re és szeld át vele a Tisza tavat! A felszerelésre az erőt sugárzó áramvonalas formák és a rendkívül nagy teljesítményű motor jellemző. Megállíthatatlan
lendület, víz, hullámok, vad kanyarok, hatalmas ugrások és
mindenek előtt a szabadság mámorító érzése vár Rád. Ha
extrém vízi sportról álmodsz, a Jet-ski program felülmúlhatatlan kalandot ígér.
Szolgáltatás: 1 fő részére 1 alkalom jet-skizés a Tisza tavon
(10 perc).
Helyszín: Abádszalók Szabadstrand

600 SD mosoly
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Családi délután a Tropicariumban

A tengerek és óceánok varázslatos világában izgalmas délután vár Rád és családodra. A Tropicarium óriási területén a
víz az úr. Ezernyi színben pompázó tengeri halak és korallok
között úszkálnak a veszélyes cápák és az angyalarcú ráják.
A trópusi esőerdő faágain pedig tekerődző kígyók, színpompás madarak és barátkozó selyemmajmok szórakoztatnak.
Szolgáltatás: 3 fő részére belépőjegy a Tropicariumba.
Helyszín: Budapest, XXII. kerület

600 SD mosoly

Harmónia -élménykártya-

31

Sportlövészet

32

Zamárdi Kalandpark

Gondolkodtál már valaha a moziból kijövet azon, hogy mit
tennél a legendás titkos ügynökök, vadnyugati és akcióhősök helyében? A nagy múltú Erva Sportlövő klubban most
megismerkedhetsz a fegyverforgatás szépségeivel, végre
kezedben tarthatod ezeket a tökéletes szerkezeteket, és
farkasszemet nézhetsz a célkereszttel. Célozd meg bátran
ezt az izgalmakkal teli, különleges programot, igazi telitalálat lesz!

Zamárdi eddig a Balaton parti buliktól és a fürdőzők zsivajától volt hangos, most azonban újfajta, sportosan izgalmas
szórakozásra hív! Nem akármilyen élményben lehet része
annak, aki a gyönyörű, hatalmas ligetbe látogat. Ugyanis az
ősfák között kifeszített köteleken több mint 200 változatos
akadálypálya vár Rád! Ha a pályák végén elfáradnál, akkor
kemencében sült pizzával és egyéb finomsággal jutalmazhatod meg magad.

Szolgáltatás: 1 fő részére 1 alkalom három fegyvertípus bemutatása és kipróbálása: 20 lövés 022-es, 10 lövés 919-es
fegyverrel és 6 lövés egy 357-es Magnum-mal.
Helyszín: Budapest, XXII. kerület

Szolgáltatás: Belépő 2 főre a Zamárdi Kalandparkba. A
program időtartama 3 óra, melyet kötelező oktatás előz meg
a gyakorló pályán. Felszerelés (sisak, beülő) biztosított.
Helyszín: Zamárdi

600 SD mosoly
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Indiai ízek Debrecenben

Hagyd magad elcsábítani az ősi tradíciókat hűen őrző egzotikus Kashmir Étterembe. Kóstold meg a mesterien ös�szeválogatott különlegességeket. Az ízek eszenciáját a
csonthéjasok, szárított gyümölcsök, a tisztított vaj és a
tejszín bázisa adja, de a húsimádók sem fognak csalódni,
a kashmíri konyha rendkívül gazdag, a Tandoori tál pedig
méltán vált az egyik legismertebb indiai specialitássá.
Szolgáltatás: 2 fő részére 1-1 főétel + 1-1 desszert szabadon
választható az étterem étlapjáról.
Helyszín: Debrecen
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Buddha Original

Ahol a keleti nyugalom és Ázsia lüktetése egy helyen van
jelen. Az ételek itt nem csupán egészségesek, változatosak,
ízletesek és finomak, de glutén-és laktózmentes,
vegetáriánus, vegán, és gazdagon húsos fogások egyenlő
arányban képezik a menüsort. A zöldségek, gyümölcsök
és húsok kistermelőktől, a halak Norvégiából, a thai
hozzávalók természetesen Thaiföldről származnak. Minden
nap friss áru érkezik, melyet a thai szakácsok a Woktechnológia tudásának legautentikusabb birtokosaiként
vesznek kezelésbe.
Szolgáltatás: 2 fő részére 1-1 előétel a Wok étlapról/a
curry levesek kivételével bármilyen leves + 1-1 A/B/D
Sushi Kombináció + 1-1 desszert.
Helyszín: Budapest V., VI. kerület
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Bock borkóstolók

36

Egri bor-angolás

Borkedvelő vendégünket most a csodaszép villányi borvidéken belül is unikális kirándulásra hívjuk. A borkóstoló túra
helyszíne Magyarország egyik legnevesebb pincészete: a
Bock birtok. Kóstold hát végig ennek a páratlan borászatnak
a nedűit, s ne hagyd ki az üzemlátogatást sem, mert nem
mindennapi tapasztalat.

Az ezer éves múltra visszatekintő Szolnok városában található egy kuriózum bár, ahol a bor szakértői segítenek e nemes nedű rejtelmeinek tanulmányozásában. A borkóstoló
bemutatja a méltán híres egri borvidék zamatos és illatos
különlegességeit. Fedezd fel e szépséges hazai tájban rejlő
ízeket!

Szolgáltatás: 2 főre 6 tételes borkóstoló (bármelyik variáció
a pincészet ajánlatai közül) borkorcsolyával, vagy 3 főre 6
tételes borkóstoló (bármelyik variáció), vagy 4 főre 6 tételes
borkóstoló (1. variáció), vagy 5 főre 4 tételes borkóstoló (2.
vagy 3. variáció), vagy 6 főre 4 tételes borkóstoló (1. variáció).
Helyszín: Villány

Szolgáltatás: 2 fő részére 6 tételes kóstoló Egri borokból
+ borkorcsolya + tószegi ásványvíz.
Helyszín: Szolnok
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Az egri borvidék kiválóságai

38

Kalandpark a Mecsekben

A Thummerer Pincészet az egri borvidék hírnevét öregbíti
hazánkban és külföldön egyaránt. A pince alapítóját az év
borászaként is ünnepeltük. A pincészet 4000 nm-es tufába
vájt grófi pincerendszer, a Magtár fogadó pedig egy hajdani
magtár, amely helyi, házi jellegű, kiváló konyhával várja a
lakmározni kívánó vendégeket.

Látogass el a Pécs közelében található Mecsextrém Kalandparkba, ahol rengeteg színes, izgalmas, mozgalmas és
szórakoztató program vár titeket az erdő közepén, a természetben. Itt olyan erdei élményközpontot álmodtak meg és
alakítottak ki, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik
magukat. Gyere el, szerezz magadnak és szeretteidnek egy
felhőtlen mosollyal teli napot!

Szolgáltatás: 2 főre pincelátogatás 6 tételes borkóstolóval,
borkorcsolyával (házi sajtok, házi kenyerek) a Thummerer
Pincében (csoportos program) vagy 2 főre 5 tételes pálinkakóstoló a Magtár Borozóban, falusi hideg falatokkal vagy
2 főre 3 fogásos vacsora a Magtár Fogadóban + 1 palack bor.
Helyszín: Noszvaj

Szolgáltatás: 2 felnőtt részére egész napos belépőjegy, vagy
2 gyerek részére belépőjegy és 2 felnőtt részére sétálójegy.
Helyszín: Pécs-Árpádtető
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Hajós városnézés a Dunán

Legyél tanúja, amint Budapest legendái életre kelnek a
Dunán ringatózó hajóról. A teljes körpanorámát biztosító
üvegborítású fedélzet pompás rálátást biztosít a kivilágított Lánchídra, a páratlan Halászbástyára és a százéves
Parlamentre. Hozhatsz akár kínai vagy akár norvég ismerőst
magaddal: a városnéző körúthoz a vezetés 30 nyelven meghallgatható.
Szolgáltatás: 1 felnőtt és 2 gyerek részére esti/nappali
hajós városnéző program (kb.1 óra), vagy 2 felnőtt részére
esti/nappali hajós városnéző program (kb.1 óra).
Helyszín: Budapest, V. kerület
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Rally vezetés Sopron mellett

Ha bátor, kalandvágyó vagy, és kacérkodtál már a gondolattal, hogy kipróbáld a terepen ezt a technikai sportot,
akkor most itt az idő, hogy nem navigátorként, hanem egy
rallyautó kormánya mögött éld át azt az eufóriát, amit egy
ilyen gép vezetése jelent. A legnagyobb biztonságtechnikai
háttér mellett, zárt pályán ismerkedhetsz az autókkal és a
tereppel, és már a tanuló kör alatt élvezheted gép és ember
eme egyedülálló kapcsolatát, az adrenalin bombát. Csapj
hát a lovak közé, és szelídítsd meg a BMW lóerejét.
Szolgáltatás: 1 fő részére 2 kör tesztvezetés BMW 325I E36
rally autóval (ebből 1 kör felvezető kör).
Helyszín: Pusztacsalád
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Családi étkezés Győrben

Szeretnél egy igazi, gondtalan, laza estét, amikor a Dunát
nézve, egy hajón ringatózva, finomabbnál finomabb ételek
mellett kelhetsz át az aranyhídon? Ha igen, akkor a Hajó
Étterem épp neked való. Egyedi, az 1800-as éveket és a
Mississippi déli fülledtségét idéző berendezés és idilli környezet vár, valamint hihetetlenül gazdag pizza választék, és
a ház egyik specialitása, a Mississippi húsos tál, amiben
biztosan nem fogsz csalódni.
Szolgáltatás: 2 felnőtt és 2 gyerek részére 1-1 Pub étel, vagy
2 főnek 1-1 tészta/ szárnyas/ sertés főétel + 1-1 desszert.
Helyszín: Győr
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Gyilkosság a vacsorán

Szívesen felöltenéd egy nyomozó alakját? Az Agatha Christie
könyveit idéző cím egy Olaszországból átvett műfajt takar.
Csakúgy mint ahogyan a "Gyilkosság a vacsorán" című híres
filmben a világ leghíresebb detektívjei nyomoznak együtt ebben a krimiben. Itt Te leszel a meghívott detektív, aki asztaltárságoddal együtt a fogások között elejtett információ darabkákat összerakva fényt deríthetsz a rejtélyre!
Szolgáltatás: 1 fő részére 1 alkalom „Gyilkosság a vacsorán”
interaktív vacsora színház 4 fogásos vacsorával. Időtartam kb.
3-4 óra. A vendégek asztalonként külön nyomozó csapatokat
alkotnak, az idővel és egymással versenyeznek a rejtély megoldásában. Az egyes fogások között zajlanak a kihallgatások
és a bűntény felgöngyölítése.
Helyszín: Változó helyszínek Budapesten és vidéken.
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Francia sajt és Bordeaux-i Bor

A francia gasztronómia kifinomultsága és sokszínűsége már
rengeteg embert tett boldoggá. Kényeztessétek ízlelőbimbóitokat a különleges, nem kevésbé nagynevű sajtokkal és
egy pohár csúcsminőségű Bordeaux-i vörösborral. Az egyedülálló kulináris élményt tovább fokozza a környezet, a dunai panoráma, ugyanis a budai Francia Intézet hangulatos
Cafe Dumas terasza ad otthont az eseménynek.
Szolgáltatás: : 2 főre 6 tételes Bordeaux és környéki borkóstoló (0,5dl/tétel/fő): 1 száraz fehér + 1 rozé + 4 vörös,
vagy 2 főre 3 fajta Bordeaux és környéki prémium vörösbor
kóstolása (1dl/tétel/fő) vagy 2 főre sajt és borkóstoló: egy
sajttál 5 féle francia sajttal és baguettel, és 1-1 pohár száraz
fehér- vagy vörösbor, vagy több főre egy üveg presztízs vörösbor a Bordeaux-i régióból.
Helyszín: Budapest
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Fenséges reggeli

Gyönyörű, XX. századi villa kertre néző teraszán,
madárcsicsergés mellett eltöltött reggelivel a napod biztos,
hogy jól fog indulni. Friss, természetes, ínycsiklandó
alapanyagok, helyben készült, kézműves pékáruk, bio
ételek, kiváló minőségű, tojásos, húsos harapnivalók
teszik különlegessé az élményt.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy-egy Bagatelle reggeli
(friss kenyér, sült bacon, tükörtojás, bécsi virsli, mustár,
zöldségsaláta, klasszikus kávé vagy tea, frissen facsart
narancslé), és válogatás a „petit fours” kollekcióból (macaron,
bio ischler, florentin), vagy 2 fő részére egy-egy Villásreggeli
(ementáli sajtos Ardenner kenyér, sült debreceni, bacon, sousvide lágytojás, konfitált paradicsom, mustár, klasszikus kávé
vagy tea, frissen facsart narancslé), valamint válogatás a „petit
fours” kollekcióból (macaron, bio ischler, florentin).
Helyszín: Budapest
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Az igazi Cognac

Akinek már volt alkalma valódi, csúcsminőségű konyakot
kóstolni, annak bizonyosan hatalmas meglepetésben
volt része, hiszen az áruházak polcain sorakozó portéka,
az alkoholtartalmat leszámítva, még távoli rokonságot
sem mutat a hamisítatlan, bársonyos Cognac nevű párlattal. Most mindenkit arra buzdítunk, hogy ismerje meg
ezt a páratlan szépségű italt. A mintegy tizenöt fajtából
álló kínálatot pedig a Royal Cognac biztosítja, amely nem
kis figyelmet és szakértelmet fektetett a pompás francia
italok kiválasztásába.
Szolgáltatás: 2 főre 4 tételes Cognac kóstoló (2 cl/fő/
tétel)
Helyszín: Budapest
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Texas-i különlegességek

Dallas maga a dicsőséges Amerika, a Cowboy kalapok, csizmák, olaj és whiskey világa. Itt minden az Újvilágot idézi: a
burgerek, a steakek, a texasi csirkeszárnyak, a dekoráció, a
hangulat. Miután jóllaktunk, tankolhatunk egy igazi, texasi benzinkútnál, ahol maga a két legenda, Jockey és Bobby
várja a vendégeket.
Szolgáltatás: 2 főre 1 kétszemélyes BBQ tál vagy egy-egy
burger szabadon választható az étlap Burgerek és Fitness
burgerek részéből, valamint egy-egy 0,25l-es üdítő/víz/
pohár Dallas sör, vagy 1 főre Dallas Texas-i Fúrótorony extra burger/Tbone steak/Surf and Turf steak, valamint egy
szósz és egy 0,25l-es üdítő/víz/pohár Dallas sör.
Helyszín: Budapest
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Cseh sörkóstoló

Jaromír Jágr világhírű jégkorongozót, a cseh nép egyik büszkeségét most minden sör ínyenc megismerheti, hiszen róla
kapta a budapesti cseh söröző. Aki ellátogat a sörpincébe,
többféle csapolt és üveges cseh sör közül választhat. Ajánlatunkban most a sörök mellé egy kis elmélet is társulhat,
ahol megtudhatjuk, hogy mi adja az utánozhatatlanul ízletes italoknak a különleges karaktert.
Szolgáltatás: : 3 fő részére 2-2 korsó vagy üveges sör, valamint 1-1 vegyes hidegtál cseh falatokkal, vagy 2 fő részére
4-4 korsó vagy üveges, valamint 1-1 vegyes hidegtál cseh
falatokkal, vagy több fő részére sörismereti előadás a
cseh sörtípusokról és a gyártásukról, és összesen 11 korsó
vagy üveges sör az előadó ajánlásával, vagy több fő részére összesen 14 korsó vagy üveges sör.
Helyszín: Budapest
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Tradícionális francia cukrászda

Egy jó sütemény olyan, mint a francia kultúra, könnyed, elvarázsol, jó kedvre derít. A különleges torták mellett, megkóstolhatjuk a francia cukrászat csúcsát, a macaront. Mindemellett
nagy hangsúlyt fektettek a sós készítmények minőségére is.
Ízleljétek meg ezeket a finomságokat.
Szolgáltatás: 2 főre 1-1 sütemény, 2-2 macaron, 1-1 üdítő, és
elvitelre 10 macaron / 2 sütemény + 4 macaron, vagy 2 főre
1-1 szendvics/Croque Madame/dupla adag quiche, 1-1 sütemény/3-3 macaron, 1-1 üdítő, valamint elvitelre 4 macaron,
vagy 3 főre 1-1 sütemény, 1-1 kávé/tea/üdítő, valamint elvitelre
3 sütemény, vagy 4 főre 1-1 sütemény, 1-1 macaron, 1-1 üdítő,
vagy 1 főre 1 szendvics/Croque Madame, 1 sütemény, 1 üdítő,
valamint elvitelre 14 macaron / 5 sütemény / 3 sütemény+6
macaron / 2 sütemény+8 macaron.
Helyszín: Budapest
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Tandoori ízvilág

A Taj Mahal étterem nem csupán az ínycsiklandó illatoktól és távoli ízektől kivételes, hanem a mesebeli, különleges atmoszférától is. Indiai minden régiójára más-más
ízvilág jellemző. Most India északi határának közelében,
Punjab környékén járunk, itt a tandoor nevű fűszer a jellemző. A végeredmény a minden ízében felejthetetlen
lakoma ezer színnel, illattal, ízzel.
Szolgáltatás: 2 főre egy-egy leves szabadon választható
az étterem étlapjáról + egy kétszemélyes Tandoori tál körettel + egy-egy desszert.
Helyszín: Szeged
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Magyar kézműves sörök

Csak egy olyan bár van, ahol sörfesztiválok széles kínálatát megszégyenítő választék található, kizárólag magyar
kézműves remekekből. Lesz miből válogatni, ugyanis 25
sörfőzde 180 különböző söre alkotja a kínálatot. Nagyjából
minden típus megtalálható: világos, vörös, barna és fekete,
szűrt és szűretlen, búza, kukorica, árpa, és még sorolhatnánk. Ízesítésekből is válogathatunk bőségesen: a hagyományos búzától a kiwis, fügés, kókuszos sörön át egészen a
gránátalmás-rozmaringosig.
Szolgáltatás: 5 darab 0,33l vagy 0,5 liter üveges sör szabadon választható a Buda Boutique Beer Bar itallapjáról
+ 2 adag virsli bagettel/ 3 adag rágcsálnivalóval.
Helyszín: Budapest
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Koreai gasztrokaland

Rácalmáson, a Jankovich Kúria Wellness Hotel**** koreai
hangulatú különtermeiben, bátran kipróbálható a zöldségekben, friss alapanyagokban, ízletes húsokban, gyümölcsökben és finomabbnál finomabb, gyakran csípős fűszerkombinációkban gazdag koreai konyha, amely egészséges,
könnyű, mégis tápláló. Aki kíváncsi arra, mi is az a kimchi,
barátja a csendes, ételre összpontosító lakmározásnak, és
vonzza a vidéki madárcsicsergés, az látogassa meg ezt a kiváló helyet partnerével.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy-egy „Set menü B”. A menü a
koreai étkezési szokásoknak megfelelően több kisebb és
egy főfogásból állnak, valamint desszertet is tartalmaz.
Helyszín: Rácalmás
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Hagyományos erdélyi vacsora

A békéscsabai Kisvendéglő a Hargitához hagyományos erdélyi ételeket kínál, egyszerű, paraszti fogásokat, olyanokat, melyeket ha megkóstolunk, rájövünk, mire is vágyunk
valójában, amikor kiadós, ízes, egyúttal természetes és
friss ételekről ábrándozunk. A tájra jellemző fűszerezés,
a kemencében sült ételek dominanciája igazán reményteli kezdet. A kellemes, népies berendezés és a hangulatos
kerthelység pedig kiadós lakománknak méltó körítést ad.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy-egy Parasztkóstoló előétel /
Székely csorba leves, egy kétszemélyes Erdélyi fatányéros,
valamint egy Kukulyza mártás és egy Muzsdély mártás.
Helyszín: Békéscsaba
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Élménybirtok Bikalon

54

Jöjj el a bikali Élménybirtokra, hazánk első történelmi tematikus élményparkjába, amely egyedülálló módon, lebilincselő időutazáson keresztül eleveníti fel a középkori életet.
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 láthatsz, íjászok és madarászok produkciójában gyönyörködhetsz. A kanyargós utcácskákon beleshetsz a mesteremberekhez: a gyertyaöntőhöz, a pékhez, a
mézeskalácsoshoz, a fafaragóhoz, a kovácshoz...
Szolgáltatás: 1 napos belépő az Élménybirtokra az egész
családnak (két felnőtt és három 18 éven aluli gyerek).
Helyszín: Bikal

920 SD mosoly

Kresz-park terepasztal

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. A hely
megközelítése a kisvasúttal külön élmény!
Szolgáltatás: 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.
Helyszín: Mátrafüred
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Csillebérci kalandpálya

Íme egy kaland, amikor a család apraja-nagyja próbára
teheti ügyességét, bátorságát és állóképességét. A csillebérci 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. Ez a kaland
életre szóló élmény lesz, melyet évek múltán is kacagva
elevenítetetek majd fel a családi körben.
Szolgáltatás: 2 gyerek vagy junior belépő a Challengeland
Kalandpályára + 2 felnőtt kísérőjegy. A pályán
maximum 3 órát tölthetnek.
Helyszín: Budapest
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Kincskeresés a Balatonon

Egy ragyogó, forró nyári napon mi lehet kellemesebb, mint
nekieredni a víznek egy csodaszép kétárbócos vitorlás fedélzetén vidám kalózcsapatot alkotva és elveszett kincsek után
kutatni? Itt játék közben ismerkedhettek meg a víz élővilágával, kóstolhattok bele a tengerészek életébe. A programot
végül egy hűsítő motorcsónakázás zárja és teszi még emlékezetesebbé.
Szolgáltatás: 4 fő részére (felnőtt és gyerek) 1 órás kincskereső kalózprogram a Talizmán tengerjáró hajón 1-1 pohár
itallal, majd 20 perces motorcsónakozás.
Helyszín: Siófok
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Főző és bonbonkészítő kurzus

Gyermeked sütés-főzés közben élvezettel kóstol, segít,
figyeli a trükköket? Akkor bizony ideje, hogy kuktasapkát
nyomj a fejecskéjére, és elindítsd a konyhaművészet páratlanul kreatív és szórakoztató útján. A Chef parádé két programot is ajánl szárnyukat bontogató szakácspalántáknak.
A bonbonkészítő kurzus olyan családi program, amelyben
gyermekek és szülők együtt tanulják a bonbonkészítés
mesteri tudományát. Ám ha úgy gondoljátok, hogy az ifjú
séf szívesebben készítene fúziós ételsorokat, s vitatná meg
tapasztalatait korban hozzá illő kollégákkal, akkor ajándékozd meg gyermeked egy főzőkurzussal.
Szolgáltatás: 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).
Helyszín: Budapest
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Színház gyerekeknek

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.
Szolgáltatás: 4 db belépőjegy bármelyik szabadon választott ifjúsági előadásra, a szabad helyek függvényében. A jegyek megoszthatók több fő között, vagy 5 db
belépőjegy bármelyik szabadon választott mesejátékra,
a szabad helyek függvényében. A jegyek megoszthatók
több fő között.
Helyszín: Budapest
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Piknik a Margitszigeten

A fővárosiak egyik kedvenc kirándulóhelye a Margitsziget.
Kerekedj hát fel családoddal, vedd fel a nektek előkészített piknikkosarat és ruccanjatok ki a főváros e régóta kedvelt kirándulóhelyére.
Szolgáltatás: 2 felnőtt és 2 gyerek részére egy Családi Piknik csomag (4db bagett szendvics, 4db mini croissant, 2 db
joghurt gyümölcs müzli, 2 db friss gyümölcs saláta, 4 db
choc chip cookies, 2 db Vis-vitalis ásványvíz és 2x3 dl házi
jeges tea)
Helyszín: Budapest, III. kerület
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Trikke túrák

A Trikke túra garantáltan olyan program, melyre az egész
család emlékezni fog egy életen át. Szeljétek át a várost
egy különleges, háromkerekű járgánnyal úgy, hogy közben
sportoltok és nézelődtök egyszerre. Ez a fantasztikus kis jármű egy roller könnyedségével repíti a családot körbe-körbe
a városban. A gyerekek imádni fogják. 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.
Szolgáltatás: 1 felnőtt + egy 12 év feletti gyerek részére
1 órás Budapest túra (2 jármű), vagy 2 felnőtt + két 5-12 év
közötti gyerek részére 1 órás Budapest túra (2 jármű).
Helyszín: Budapest
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Családi mozizás az ágyban

A családi mozi látogatás mindig élvezetes program. 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!
Szolgáltatás: 2 fő felnőtt és 2 fő 10 év alatti gyerek részére
1 mozijegy bármelyik szabadon választott családi matiné
megtekintésére az Ágymoziban + 1-1 chips/1db-os toast
szendvics + 1-1 üdítő + 1-1 szelet torta.
Helyszín: Budapest
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Bringózás a Margitszigeten

A Margitszigeten a séta-tekerés 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.
Szolgáltatás: 90 perc hagyományos bringóhintó (2 felnőtt
+ 3 gyerek), vagy családi tandem bringóhintó (6 fő + 2 gyerek) kölcsönzése + kvízlap + 5 palack ásványvíz (5 x 0,5 l.),
vagy 10 gombóc fagylalt.
Helyszín: Budapest
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Ínyenc főzőtanfolyam

64

Rák, sushi, steak, snack, curry… akár kezdő, akár tapasztalt
szakács vagy, bátran vágj bele a nagyvilág mesterfogásainak készítésébe, melyet most egy szakavatott mester keze
alatt sajátíthatsz el. A villámkurzus alatt új ízeket és technikákat tanulhatsz meg, így a világ különböző kultúráinak
gasztronómiai mesterévé válhatsz. Varázsolj távoli egzotikus ételeket a család konyhájába!
Szolgáltatás: 1 fő részére 1 alkalom főző villámkurzus
(kb. 3 óra).
Helyszín: Budapest, II. és IX. kerület és Etyek

1010 SD mosoly

Kite és siklóernyő oktatás

A siklóernyőzés és a Kite egy igazán kalandos és szabad
életforma. Siklóernyős földi alapoktatás; bevezetés a Kiteozásba a szárazföldön, az irányítás gyakorlásával; vízi Kite
oktatás a Balatonon röptetéssel... Bármelyiket választod,
az Air Max Siklóernyő és Kite Iskola gyakorlott csapata segítségével most elsajátíthatod a legfontosabb alaplépéseket.
Szolgáltatás: 3 óra siklóernyő oktatás, talajmenti gyakorlással vagy 3 óra kite oktatás, bevezetés a kiteozásba szárazföldön, a kite irányításának gyakorlásával vagy 1,5 óra
vízi kite oktatás (30 perc elmélet + 1 óra gyakorlás).
Helyszín: Budapest vagy Balaton
Igénybe vehető: Siklóernyő oktatás: hétvégén március
15. és november 15. között
Szárazföldi Kite: hétvégén egész évben.

1010 SD mosoly
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Baráti bowlingozás

A bowlingozás nagyon élménydús program. Hozd magaddal a
barátaidat és mérjétek össze ügyességeteket! Egy különleges
hangulatú terembe hívunk, ahol Budapest legnagyobb
bowling pályáján, 10 sávon élvezhetitek a golyók gurítását.
A küzdelem a sportág szerelmeseinek ugyanakkora élvezetet
okoz, mint annak, aki csak most ismerkedik a gurítás
örömeivel.
Szolgáltatás: 1 óra bowlingozás szerdától vasárnapig bármikor, cipőbérléssel + 1 pizza szabadon az étlapról, vagy 2
óra bowlingozás hétfőn/kedden 18 órától, cipőbérléssel + 1
pizza szabadon az étlapról, vagy 3 óra bowlingozás hétfőn/
kedden 18 óráig, cipőbérléssel + 1 normál pizza.
Helyszín: Budapest

1010 SD mosoly

42

66

Boulder és mászóedzés

Magasra törő terveid vannak, vagy csak megmozgatnád az
izmaidat? Akik aktívan művelik, tudják, akik nem, azok gyerekkorukból emlékeznek, milyen kivételes élmény a mászás.
Izommunka, logika és összpontosítás. Lépések és fogások,
egyik a másik után. Könnyű szakaszok és negatív falak – számos megoldandó kihívás… próbáld ki most!
Szolgáltatás: 1 fő részére 8 alkalmas bérlet (felhasználási
időkorlát nélkül, felszereléssel) vagy 1 fő részére 10 alkalmas
bérlet (felhasználási időkorlát és felszerelés nélkül).
Helyszín: Budapest, XI. kerület
Felszerelés: mászócipő + magnéziás zsák magnéziával
Igénybe vehető: Nyáron az edzések szünetelnek.

1010 SD mosoly
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Golf tanfolyam

Nem véletlen, hogy napjainkban a golf népszerűsége Magyarországon is egyre nagyobb. A golf ügyességet és kitartást igénylő játék. Nem kizárt, hogy Téged is egy életre rabul
ejt ez az elegáns szabadidős tevékenység. A Szentendreisziget északi csücskén, Kisoroszinál elterülő, 60 hektáros,
lankás és dűnés 18 lyukú Par 72-es golfpálya vár Téged és
családod.
Szolgáltatás: 1 vagy 2 főre 1 alkalom 50 perces óra Vezető
Pro oktatóval, majd lehetőség a gyakorló pálya használatára 2 kosár labdával.
Helyszín: Magyar Golf Club, Kisoroszi
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Lovagló-paradicsom

A kalandot sokak számára a lovaglás jelenti, és ez nem véletlen, hiszen amint felpattansz a nyeregbe, azonnal magával ragad a korlátlan szabadság érzése. Ha már gyakorlott
vagy, a tereplovagláson bátran ügethetsz és vágtázhatsz
kedvedre! Ha kezdő vagy, akkor a tréner és a kiváló hátaslovak egy életre megszerettetik Veled ezt a kivételes sportot, amely az összhangról, a dinamikáról és a szabadságról
szól.
Szolgáltatás: 1,5 óra lovaglás oktatás 2 fő részére 2 külön
lóval. Kezdők futószáron, haladók karámban vagy terepen
gyakorolhatnak.
Helyszín: Lajosmizse
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A fotózás technikái

Most itt a lehetőség, amire titokban vágytál! Tanulj meg
fényképezni profi fotósoktól, akik nem csak az igazán maradandó természet-, modell- vagy reklámfotózás trükkjeit
mutatják meg Neked, de segítségükkel elsajátíthatod az
előkészület és az utómuna folyamatának alapjait is. Mindezt egy egésznapos elméleti és gyakorlati oktatás keretén
belül. Legyen a cél sok bájos családi fotó vagy önálló kiállítás, ez után biztosan állhatsz a kamera mögött!
Szolgáltatás: 1 fő részére 1 napos csoportos „gyorstalpaló
fotóiskola” tanfolyam.
Helyszín: Budapest

1010 SD mosoly
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„Tengeri kajakozás” a Fertő-tavon

Ez a program azt tárja fel, mennyire magától értetődő, hogy
a városlakó némi technika és fizikai erő ellenében fantasztikusan nyugalmas, léleklazító kalandot élhet át. A kajak
okos kis szerkezet, amely rendkívül egyszerű és mégis tökéletes! Az utas nem csupán közel van a vízhez, de mindenképpen részt is vesz annak megzabolázásában. Ha erejéből
futja, még Ausztria partjain is kiköthet!
Szolgáltatás: 1 órás bevezetés a kajakozás alapjaiba gyakorlással 1-3 fő részére a Fertő-tavon + 2 órányi kötetlen
tengeri 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.
Helyszín: Fertőrákos strand
Igénybe vehetõ: Májustól szeptemberig a hét minden napján.
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Ismerkedés a lőfegyverekkel

Itt az alkalom, hogy megismerkedj a fegyverforgatás szépségeivel, végre kezében tudod tartani ezeket a tökéletes
szerkezeteket. A nagy múltú ERVA Sportlövő Klub földalatti
lőterén öt olyan fegyvertípust próbálhatsz ki, amelyeket eddig csak a filmekben láttál.
Szolgáltatás: 2 alkalom 1 órás fallabda terembérlés hétköznap 17:00 - 24Rövid általános ismertető a lőfegyverekről,
5 különböző fegyvertípus bemutatása, tárazás tanítása és
gyakorlása. Lövések: egy 0.22-es (kiskaliberű Margolin)
fegyverrel 20 lövés + egy 9x19-es fegyverrel (Glock 17) 10
lövés + egy 38-as fegyverrel (Taurus) 6 lövés + egy 12/70-es
fegyverrel (Remington 870 Tactical) 5 lövés + egy 7,62x39 –
es fegyverrel (AK 47) 6 lövés.
Helyszín: Budapest
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Zsolnay Kulturális Negyed

A Zsolnay Kulturális Negyed egy különleges pont Magyarországon. A nagymúltú kerámiagyár területén olyan helyre
csöppen a látogató, ahol a porcelángyártás legmagasabb
szintű hagyományai találkoznak a legmodernebb technológiákkal, és az élményteli időtöltéssel. A gyár területe
megannyi látnivalót rejt. A Zsolnay szobrokkal szegélyezett
műemléképületekben kávézók, kézműves boltok és kiváló
éttermek várják a látogatót.
Szolgáltatás: Zsolnay jegy 2 fő részére, amellyel a következők tekinthetők meg: A Zsolnay Aranykora – Gyugyigyűjtemény, Zsolnay Család- és Gyártörténeti Kiállítás,
Rózsaszín Zsolnay Kiállítás, 1861 Kesztyűmanufaktúra,
Labor – Interaktív Varázstér, Zsolnay Mauzóleum, Pécsi
Galéria m21, Bóbita Bábmúzeum
Helyszín: Pécs
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Mongolian Barbecue

74

A húsok szelíden pihennek az ízletesebbnél ízletesebb pácokban, és megadóan várják, hogy a vendég szeme láttára
páratlan lakomát varázsoljanak belőlük az avatott kezek.
A Mongolian Barbecue semmiképpen nem nevezhető hagyományos étteremnek. Étlap nincs, viszont a különféle húsoktól, mártásoktól, rengeteg friss salátától, zöldségektől
és egyéb köretektől roskadozó pult mellett ez szükségtelen
is volna.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy több mint ötfogásos ebéd
vagy vacsora. A vendégek korlátlan mennyiségben fogyaszthatnak az étel- és italkínálatból (sör, bor, üdítő, kávé).
Helyszín: Budapest, XII. kerület
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Hanoi Pho vietnámi étterem

A Hanoi Pho étterem egy feledhetetlen utazást az ízek világába, barátságos légkörben, ahol minden pillanatnak
megvan a varázsa. A vietnámi ízek talán legmeghatározóbb
elemei a tenger adományai: halak, kagylók, rákok. Mikor
egy vietnámi fogást fogyasztunk, megérezzük, hogy egy étel
lehet egyszerre tökéletes és egészséges.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy háromfogásos, 2 személyes
húsos menü vagy vegyes húsos-halas menü klasszikus zöld
teával.
Helyszín: Budapest, V. kerület
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Hajó étterem

Szeretnél egy igazi gondtalan, laza estét, amikor a Dunát
nézve, egy hajón ringatózva, finomabbnál finomabb ételek
mellett kelhetsz át az aranyhídon partnereddel? Egyedi,
az 1800-as éveket és a Mississippi déli fülledtségét idéző
berendezés, idilli környezet, fűthető terasz. Nincs olyan
látogató, aki ne találna kedvére való fogást a hihetetlenül
gazdag étlapon, amelyen távoli világok és korok különlegességeit is megtalálhatod.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy vacsora. A vendégek az étterem étlapjáról választhatnak egy
levest, egy tészta/szárnyas/sertés főételt és egy desszertet.
Helyszín: Győr
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Olíva Étterem és Pizzéria

Olíva bogyó és olaj, paradicsom, sajt, gabonafélék, melyekből senki nem készít nagyobb leleménnyel tésztákat
vagy kenyérféléket, gyümölcsök, melyeket a déli nap érlel
mézédesre, fűszerek, melyek íze maga a Mediterráneum és
persze a húsok, a világhírű sonkák vagy éppen a tenger gyümölcsei. Ilyen hozzávalókból áll össze az olasz konyha, és
ez köszön vissza itt is.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy vacsora. A vendégek az étterem étlapjáról választhatnak egy
levest, egy főételt és egy desszertet.
Helyszín: Budapest, VI. kerület
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Tortuga Étterem

Egy titkos rejtekhely, ami egykor kalózok tanyája volt, akik
hosszú portyáikról ide tértek meg gazdag zsákmányukkal,
s itt pihenték ki magukat kegyetlen támadásaik végeztével.
A konyhamester jól ismerte a kalózok kívánságait, s sorra
küldte ki a konyhából a zamatos, különleges fogásokat.
Fenséges ízek, nagy, gazdag tivornyák, különleges ritkaságok és ínyencségek a cápától a békáig, a tengerek kincseitől szárazföldi jószágokig. Aki már járt itt, visszatér, aki még
nem, az nem is sejti, milyen egy hamisítatlan gasztronómiai
kalóz kaland.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy három fogásos ebéd vagy
vacsora. Étlapról választható egy leves, egy főétel és egy
desszert.
Helyszín: Budapest XX. kerület
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Öregsváb Vendéglő

A legújabb trend szerint, nincs jobb, szívmelengetőbb
és sok szempontból egészségesebb, mint olyan ételeket
fogyasztani, melynek alapanyagai abból a régióból
származnak, ahol el is fogyasztjuk. Az ürömi Öregsváb
Vendéglő ezt a hagyományt követi, melynek légköre
igazán családias. A korabeli stílusban berendezett
környezet az 1900-as évek első évtizedeit idézi, kóstolja
meg az ínycsiklandó helyi ételeket.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy vacsora. A vendégek az étterem étlapjáról választhatnak egy
levest, egy főételt körettel és egy desszertet.
Helyszín: Üröm
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Taj Mahal Étterem

Ha valami igazán különlegesre vágysz Szegeden, egyértelmű, hogy utad a Taj Mahal étterembe vezet. A hely nem
csupán az ínycsiklandó illatoktól és a távoli ízektől kivételes, hanem a mesebeli, különleges atmoszférától is. A személyzet kedves, közvetlen és rendkívül segítőkész. A konyhába bekukkantva akár Te is elleshetsz egy-két fortélyt. A
végeredmény a minden ízében felejthetetlen lakoma ezer
színnel, illattal és ízzel.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy vacsora. A vendégek az étterem étlapjáról választhatnak egy
levest, egy főételt és egy desszertet.
Helyszín: Szeged
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Mosselen Belgian Beer Café

A belga kulinárisáról tudni kell, hogy a nép a halak, különböző tengeri herkentyűk: kagylók, a fehér és vörös húsok a
sajtok és a krumpli nagy kedvelője, ám étrendjükbe távoli
népek ételeit is hihetetlen fantáziával egyesítik a hazaival.
Ha nem mindennapi, bőséges lakomára vágysz, kóstold
meg a harmonikus belga ízeket!
Szolgáltatás: 2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy vacsora. A vendégek szabadon választhatnak az étterem étlapjáról egy levest, fél kiló fekete kagylót a négyféle recept
közül, belga fűszeres sült krumplival, valamint egy desszertet, vagy 2 fő szabadon választhat az étterem étlapjáról egyegy főételt.
Helyszín: Budapest

1070 SD mosoly

Világ zamatai -élménydoboz-

81

Rókusfalvy Fogadó

A Rozmaring díjjal kitüntetett fogadóban az ínyenc
ételkülönlegességeket első osztályú séf készíti. Az
alapanyagok egy része a szomszédos veteményeskertből
származik, így a konyhából a vendég asztalára kerülő
finomságok ízharmóniáját nem csupán a világjártas
szakértelem, hanem a nagy gonddal nevelt háztáji
fűszernövények is biztosítják. Töltsetek hát el egy kitűnő
ebédet vagy vacsorát Rókusfalvyéknál!
Szolgáltatás: 2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy vacsora. A vendégek az étterem étlapjáról választhatnak egy
levest, egy főételt körettel és egy desszertet
Helyszín: Etyek
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Pata Negra Tapas Bar

A Pata Negra Tapas Bár e ritka helyek egyike. Létrejötte a
spanyol társasági étel-ital kultúra előtti tisztelgés, mégpedig a csempétől a szalvétáig, az italoktól az ételekig hamisítatlan, és lenyűgöző formában. Az étlap kínál kiváló és
kiadós fogásokat, de a fő attrakció itt mégis az a falatka
választék, amely kisebb porciókban és a hatalmas élvezeti
érték garanciájával érkezik az asztalra.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy
vacsora. A vendégek a speciális Feldobox – Pata Negra
menüből választhatnak egy levest, egy tapasból álló ös�szeállítást (4 tapas/fő) és egy desszertet. A Pata Negra
éttermekben a Feldobox Élménykupon december kivételével bármikor felhasználható.
Helyszín: Budapest
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Opus Jazz Club

A zenerajongóknak nem szükséges bemutatni a Budapest
Music Centert: a helyet, ahol világhírű előadók egymásnak
adják a kilincset. Most mégsem csupán zenei programra
hívjunk. Az intézményben nem régen nyílt az Opus Jazz
Club, ahol a zene élvezete mellett nem szorul háttérbe az
ételek élvezete sem.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy 3 fogásos ebéd vagy vacsora. A vendégek az étterem étlapjáról szabadon választhatnak egy levest, egy főételt és egy desszertet. Egy-egy pohár
pezsgőt vagy bort (2-2 dl), vagy egy-egy üveges sört, üdítőt
vagy limonádét is kapnak.
Helyszín: Budapest , IX. kerület
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Convoy City Motel és Étterem

Hosszú utazás alatt gondolatunk és tudatunk átformálódik,
sokkal szabadabbnak érezzük magunkat. Ha ezt az élményt
a filmekből ismert vadnyugati hangulatban szeretnénk átélni: lengőajtók, kifeszített marhabőrök, indián fejdíszek,
hajópadló és finom ételek, akkor parkolj le és "itasd meg
a lovad" és pihend ki az utazás fáradalmait a kaktuszok árnyékában.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy vacsora. A vendégek az étterem étlapjáról választhatnak egy
levest vagy meleg előételt, egy főételt és egy desszertet.
Amennyiben szeretne a helyszínen megpihenni, a Convoy
City Motel 10% kedvezményt biztosít a szobák áraiból.
Helyszín: Szajol
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Buddha Original Thai Wok és Sushi Bar

Ízek, illatok, színek. Az ételeket és a helyet maga az élet járja
át, ahol a keleti nyugalom és Ázsia lüktetése egy helyen van
jelen. Itt az ételek inem csupán egészségesek, változatosak,
ízletesek és finomak, de glutén-és laktózmentes, vegetáriánus, vegán, és gazdagon húsos fogások egyenlő arányban
képezik a menüsort. Ízleljétek meg a keleti konyha ízeit.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy vacsora.
A vendégek az étterem étlapjáról szabadon választhatnak egy
előétel/levest, egy tradicionális főételt és egy desszertet, vagy
2 fő részére 1-1 wok előétel/leves a curry leveseket kivéve,
valamint egy 49 db-os „Jack sushi kombináció”.
Helyszín: Budapest
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Fedett gokart

87

Bevezetés a búvárkodásba

Most végre a gokartozás fanatikusainak zimankósabb időben sem kell téli álomba küldeni versenyszellemüket, mert
itt a lehetőség, hogy Magyarország legmodernebb és legfelszereltebb, fedett gokart pályáján gyorsuljanak és mérjék
össze tudásukat. A szép környezet mellett maguk a gépek
is kiválóan karbantartott, vadonatúj járművek, amelyekbe
öröm beülni, és amelyeket valódi élvezet jól megjáratni.

Téged is könnyedén rabul ejthet a búvárkodás szépsége,
ha elsajátítasz egy-két kedvcsináló fogást. A gyakorlati
alapokat most a medencében tanulhatod meg, a parton
pedig áttanulmányozhatod a felszereléseket, elsajátíthatod
a kézjelzéseket és még egy sereg olyan ismeret birtokába
kerülhetsz, amelyek bizonyosan fellobbantják Benned a búvárkalandok iránti vágyat.

Szolgáltatás: 1-6 fő részére 6 menet gokart csoportos versenyen, vagy 1 szervezett verseny 6 fő részére 1 menet során.
Helyszín: Budapest, XIII. kerület

Szolgáltatás: 1 fő részére „Kezdeti lépések a búvárkodásban”: két elméleti óra és egy alkalom (minimum 2 órás)
uszodai foglalkozás tanfolyami keretek között, vagy 1 fő
részére 2 alkalom próbamerülés búvároktatóval uszodában
(felbontható több személyre, 1 alkalom 20 perces), utána
lehetőség búváredzésre.
Helyszín: Budapest, VI. kerület
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Hajózás a T Flottával

Amennyiben a társaságodból valaki rendelkezik vitorlás
jogosítvánnyal, máris vízre szállhatok! Ha kizárólag az élvezetekben kívántok résztvenni, az hajó orrán napozni és
nagyokat koccintani, akkor profi kísérő keretében ezt is
megtehetitek. Ne gondolkodj sokat, mert biztos, hogy egy
csodálatos élményben lesz részed!
Szolgáltatás: 1 órás vitorlázás 4-10 fő részére attól függően,
melyik hajó áll rendelkezésre az adott időpontban. Kérésre
hajóvezetőt is biztosítanak a programhoz. Ebben az esetben a hajó 3-9 fő részére áll rendelkezésére, vagy 9 főre 20
perc motorcsónakázás.
Helyszín: Siófok
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Repülés Hajdúszoboszlón

Aki a felhők szerelmese, az a repülés minden formáját ki
akarja próbálni. Elképzelhető, hogy a tájat kívánja szemlélni. Ez esetben a sétarepülés egyénre szabott kényelmét
ajánljuk a nézelődéshez. Ha Hajdúszoboszló légáramlataira
bíznád a szárnyaid, próbáld ki a vitorlázó repülést csörlős
indulással. A fuvallatokkal és a felhőkkel való közvetlen
kapcsolatot azonban máshogy is átélheted, ha a sárkányrepülést választod. Mindenképpen felemelő élményben lesz
részed.
Szolgáltatás: 1 fő részére kb. 15 perces vitorlázó repülés
csörléses indulással.
Helyszín: Hajdúszoboszló
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Kajakos városnézés

A fővárosunkat kettészelő Duna önmagában is csodálatos
látványt teremt, kajakkal utazni rajta pedig nem mindennapi élmény. Képzeld csak el, milyen lenne mindezt egy városnéző túra keretein belül élvezni! A programon résztvevők
kétszemélyes kajakokkal szelik a habokat, miközben egy
új szemszögből tekinthetik meg Budapest hídjait és látványosságait: a Margitszigetet, a Parlamentet, a Budai Várat,
valamint a Gellérthegytől a Nemzeti Színházig minden olyan
nevezetességet, ahol érdemes megállni és elidőzni.
Szolgáltatás: 1 fő részére vezetett budapesti városnéző
kajak túra.
Helyszín: Budapest
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Siklóernyővel a fellegekben

Légy részese egy kalandnak, amely garantáltan kiragad
a hétköznapokból! Ahogyan a talpad elhagyja a talajt, és
átölel a kék ég, azonnal új tartományba érkezel. A csend a
béke világában jársz, ahol csak a szél susogását hallani.
A végelen távlatok, a hatalmas dimenziók és a szabadság
birodalma, a siklóernyőzés pedig a repülés legkönnyebb
és legszabadabb formája, hiszen egy eddig ismeretlen
közegben vándorolhatsz kedvedre a gravitáció kötöttségei
nélkül!
Szolgáltatás: 1 főre 16-18 perces motoros siklóernyős repülés, vagy 2 főre 8-9 perces motoros siklóernyős repülés,
vagy 1 főre siklóernyős repülés (12-15 perc a meteorológiai
viszonyoktól függően).
Helyszín: Telefonos megbeszélés alapján, szélviszonyoktól
függően. Felszállás: Budapest északi része és Vác közé eső
területek.
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Élményautózás a Kakucs Ringen

A Kakucs Ring versenypálya arról nevezetes, hogy száguldásra éhes utasait olyan sebességi mámorban részesíti,
hogy a négy kerék jelentése egy életre átértékelődik bennük. Most tiéd a választás, kipróbálod-e a száguldást.
Bárhogy is döntesz, a versenypályán profi pilóta mellett
tapasztalhatod meg, mi a különbség a vezetés és az autóversenyzés között.
Szolgáltatás: 2 kör élményautózás profi pilóta mellett BMW
E46 M3 autóval, vagy 3 kör BMW E36 rally autóval.
Helyszín: Kakucs
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Boeing és Airbus szimulátor

Talán volt már részed szerencsés földet érésben, amikor
vidáman tapsoltad meg a több száz embert szállító gép kapitányát, aki zökkenőmentesen landolt. Ha ismerős ez az
élmény, biztosan beleborzongtál már a gondolatba, hogy
milyen hatalmas tudás és felelősség a pilóták irigyelt foglalkozása. Most végre Te is átélheted a repülőgép irányításának élményét a szimulátor központ pilótafülkéjében, ahol
kipróbálhatod a repülőgép-vezetést egy Boeing 737- 800
Next Generation vagy egy Airbus A320 típusú modern utasszállító repülőgép kormánya mögött.
Szolgáltatás: 1 fő részére 50 perc szimulációs élményrepülési program. Repülőgép-vezetés Boeing 737-800 Next
Generation vagy Airbus A320 típusú modern utasszállító
repülőgép kormánya mögött egy oktató segítségével.
Helyszín: Budapest, XI. kerület
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Családi kaland a kötélpályán

Íme, egy kaland, amikor a család apraja-nagyja próbára teheti ügyességét, bátorságát és állóképességét. A csillebérci
Challengeland kalandpark 14 pályája akár gyermekvasúttal
is megközelíthető és a nem mindennapi közlekedés méltó
bevezetése a további próbatételeknek. A 3 hektárnyi területen, közel 200 egyéni és csoportos akadály meghódítása
a cél, különféle nehézségi szinteken és magasságokon a
különböző korosztályoknak.
Szolgáltatás: 4 fő (2 felnőtt és 2 gyerek, vagy 1 felnőtt és 3
gyerek) a Challengeland Kalandpályára. A program időtartama 3 óra.
Helyszín: Budapest, XII. kerület
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Paintball szabadban
vagy barlangban

Ha kalandvágyad versenyszellemmel párosul, nagyon fogod
élvezni azokat az órákat, amikor végre megtapasztalhatod,
miért a világ egyik legnépszerűbb extrém sportja a Paintball. A közelharc izgalmait a hihetetlen fantáziával megkomponált terepek fokozzák. Mindössze egy kis adrenalint
és harci kedvet kell beleadnod, hogy az élmény teljesen
magával ragadjon.
Szolgáltatás: 1 fő részére korlátlan idejű paintball játék,
500 golyóval, vagy 2 fő részére 4 óra játékidejű paintball,
200 golyóval/fő, 3 fő részére 2 óra játékidejű paintball,
100 golyóval/fő.
Helyszín: Tököli repülőtér
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Nyomozás Budapest utcáin

Nyitott kapualjak, bejáratot őrző szobrok titkokat rejtenek,
melyek csupán belépőként szolgálnak a hihetetlen rejtélyek
megoldásához. Aki tovább lép könnyen szabaduló szobában találhatja magát. Regénybe illő nyomozás veszi kezdetét a kiindulóponton az első enigma megfejtése után jön a
következő fejtörő, majd fény derül a rejtélyre. Ezt a kalandot
kár lenne kihagyni, mert a megszokott mögött mindig ott
rejtőzik a titok, ami csak arra vár, hogy felderítsük!
Szolgáltatás: 6 fő részére 1 alkalom kb. 105 perces interaktív
logikai játék.
Helyszín: Budapest
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Motoros Akadémia Hungaroring

Hozd el motorod a Hungaroringre, és vegyél részt az openroad képzésen, ahol te is rácsodálkozhatsz, mire képes megszokott kis vasparipád. Érdekes elméleti tudnivalókat sajátíthatsz el, aszfalton és földpályán tesztelheted tudásodat.
Szolgáltatás:: 9 órás „Open Road” motoros képzés Yamaha
XT125 motorral: 2-3 óra elmélet, 2 óra földpályás motorozás,
2 óra aszfaltozott tanpálya használat, és 1 óra pályamotorozás. A résztvevők reggel sós süteményt és kávét vagy
cappuchinot, délben két szendvicset kapnak, vagy 3 órás
„Földpályás dirt képzés” Yamaha XT125 motorral: a bemelegítés és egyensúlygyakorlatok után a résztvevők megtanulják
a megcsúszások kezelését, szűk fordulók bevételét, súlypontok megfelelő helyen történő elhelyezését, centizgetést.
Helyszín: Mogyoród
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Vezetéstechnika

Ha érezted már úgy, hogy a szerencsén múlt, hogy megúsztál egy rázós szituációt, látogass el az Allianz Vezetéstechnikai Centrumba Mogyoródon a Hungaroringen, és tapasztald
meg, hogy a biztonság nem szerencse, hanem rutin és biztos tudás kérdése. Mindezt erre kialakított pályákon, oktató
navigálásával sajátíthatod el, úgy hogy nem vagy kitéve a
városi csúcsforgalom kiszámíthatatlan helyzeteinek.
Szolgáltatás: 1 fő részére 15 perces elméleti bevezetés után
ABS tesztpályán technikai vezetés. Alapfeladatok: fékezés,
vészfékezés, vízfal kerülés, hirtelen felbukkanó akadály kerülése, ami kiegészül a rántópados gyakorlattal. A kurzus
ideje összesen 2 óra.
Helyszín: Mogyoród
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Motorcsónak, vízibob és banán

A banán igazi fergeteges szórakozást és száguldást ígér,
de a kényesebb ruháid jobb, ha otthon hagyod. A vízibob
hatalmasakat pattan a hullámokon, miközben töretlen
tempóban szántja a vizet, így ne csodálkozz, ha a nevetés
időnként kurjongatásba csap át! Ha mégis a nem kevésbé
élménydús, ám klasszikusabb kalandot próbálnád ki, vágj
neki a Tisza-tónak motorcsónakon és add át magad a vadregényes táj varázsának!
Szolgáltatás: 1 alkalom 15 perces, 1-5 főre szóló motorcsónak út a Tisza-tavon, vagy 1 alkalom 10 perces ’banán’ –
vontatás, 1-5 főre a Tisza-tavon, vagy 1 alkalom 10 perces
vízibob – vontatás, 1-4 főre a Tisza-tavon.
Helyszín: Abádszalók Szabadstrand
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Gokart Stadion Kecskemét

A kecskeméti Gokart Stadion Magyarország legnagyobb és
legmodernebb gokart pályája, ahol fergeteges szórakozás
vár rád és akár még az egyik barátodra is. Négy menet áll
a rendelkezésedre, hogy bebizonyítsd, született gokart bajnok vagy. Ha rajthoz állsz a versenyen, te is átélheted és
megértheted, miért lehetetlen kiszállni a száguldás lenyűgöző világából. Ez a maximális sebesség, az izgalmas kanyarok horizontja a verseny hevében, ahol a feszültség az
utolsó, mindent eldöntő pillanatig fokozódik.
Szolgáltatás: 1 fő részére 4 menet gokart + 1 pizza szabadon választható az étterem étlapjáról, vagy 2 fő részére 2-2
menet gokart.
Helyszín: Kecskemét
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Repülőgép vezetés

Itt az idő, hogy elrugaszkodj a földtől, és átéld életed egyik
legfantasztikusabb élményét! Felülről megcsodálhatod a
világ hihetetlen látványát, miközben Te uralod a gépet. Jelentkezz bátran, mert profi pilóta vigyáz Rád, aki garantálja,
hogy amikor a kezedben lesz az irányítás, teljesen felszabadultan átadhatod magad ennek a semmihez sem fogható
élménynek. A leszállás után, immár a levegő uraként, átveheted a jól megérdemelt oklevelet a Fly Team oktatójától.
Szolgáltatás: 1 főre repülőgép vezetés, egy Falke SF 25 típusú géppel. A program összesen kb 45 perces: egy 15-25
perces ismertetőből és 20 perc repülési időből áll, melynek
során kipróbálhatod a repülőgép vezetését.
Helyszín: Budapest / Szeged
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Kenu túra, íjászat és lovaglás

103

Elektromos terepjáró túra

A Hármas-Körös gyomaendrődi szakasza a Körösvidék legszebb tája, a Körös-Maros Nemzeti Park része. Az alföldi
pusztán vadregényesen kanyargó tiszta vizű folyókon a túrázók felejthetetlen utazást tehetnek. Ezek után jön a bográcsos ebéd, majd a lovaglás és íjászat, kezdőknek és haladóknak egyaránt a Telekparti Szabadidő és Lovas parkban.

Az érintetlen természetben terepjárón suhanni, önmagában
még nem jelent környezetszennyezést. Az elektromos energia segítségével működő terepjárók kevésbé szennyezik a
környezetet, így a technikai sportok szerelmeseinek lehetőséget adnak rá, hogy négy keréken barangolják be Magyarország egyik legcsodálatosabb táját, a Mátrát.

Szolgáltatás: 2 fõ részére egész napos kombinált program:
vízi túrával, íjászattal és lovaglással.
Helyszín: Gyomaendrőd

Szolgáltatás: 1 fő részére 1,5 órás Ranger terepjáró „csúcstámadás túra”, könnyű terepen, vagy 1 fő részére 2 órás
Ranger terepjáró „túra a tiltott övezetbe”, nehezebb terepen.
Helyszín: Mátrafüred
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Gyrocopter, a kabrió helikopter

A gyrokopter egy olyan légi jármű, mint egy kabrió helikopter, amely konstrukciójából adódóan képes egyhelyben
állni a levegőben. Nyitott kabinjából zavartalanul élvezheted a panorámát, fotózhatsz, filmezhetsz kedvedre. Repülj
el a Rétság fölé, gyönyörködj a Börzsönyben, a nógrádi
várban, a Bánki tóban és a Dunakanyarban, vagy fedezd
föl a dunakeszi légteret Dunástul, Szentendrei szigetestül,
Szentendréstül, Budakalászostul, Megyeri-híddal és a fóti
madártávlattal. Elrepülhetsz a Hungaroring fölé is, s végül
megpihentetheted a szemed a gödöllői panorámán és a
Gödöllői arborétum zöldjén. Szerezz magadnak és partnerednek egy felejthetetlen napot!
Szolgáltatás: 1 fő részére 13-15 perc repülés, vagy 2 fő részére 7-7 perc repülés.
Helyszín: Budapesttől északra (felszállási helyszín szélviszonyoktól függően).
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Sárkányhajó edzés

A sárkányhajó története mintegy 2000 éves múltra tekint
vissza, s egy nagy kínai költő legendáját őrzi. Most itt az
alkalom, hogy te is kipróbáld, milyen érzés húszan egy hajóban evezni. A ritmust a hajó orrában tevékenykedő dobos
szolgáltatja, aki transzban vezényli a legénységet, s át is
adja nekik e meditatív révületet. 40 evező egyszerre feszül
a víznek a pergő ütemre, te pedig része lehetsz ennek a magával ragadó, maximális kikapcsolódást nyújtó kalandnak.
Szolgáltatás: 5 alkalom sárkányhajó edzés, mely megosztható több fő részére.
Helyszín: Göd
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Monster Bigfoot, GAZ, Bobcat

Legszívesebben beülnél egy hatalmas járműbe, és azzal zúznál
végig mindenen? Quaddal ugratnál hatalmasakat? GPS-szel
navigálnál, miközben alig látsz ki a gázálarcból? 20 elvetemült
program vár rád, amelyek között kipróbálhatod, hogy milyen
érzés egy rettenetes Monster Bigfoot kormánya mögött ülni! Aki
pedig relaxációs élményekre vágyik itt főzhet pörköltet, hallgathatja a madárcsicsergést, élvezheti a zöld környezetet.
Szolgáltatás: 3 kör Monster Chevi Bigfoottal, instruktőrrel
tereppályán. vagy 3 kör Monster NIVA Bigfoottal + 10 perc
quadozás, vagy 3 kör GAZ66 katonai felderítő vezetéstechnika
+ gázálarcos felderítés, vagy 20 perc GAZ69 terepjáró vezetéstechnika részeg szemüveggel, vagy 20 perces kincskeresés
program Bobcattel, vagy 60 perc quadozás
Helyszín: Budapest XXI. kerület
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Kairó Szépségszalon

108 Háry Szépségszalon

Látogass el a Kairó Szépségszalonba. Itt tetőtől talpig még
szebbé válhatsz!
Szolgáltatás: 1 alkalom Francia díszítésű épített zselés vagy
porcelán műköröm, körömágy-hosszabbítással + ápoló gyümölcsös paraffin kézfürdővel. Időtartam: 90-120 perc, vagy 1
alkalom „Kis átváltoztatás” csomag: új frizurakészítés (mosás + vágás + szárítás) + alkalmi smink + portré fotózás. Időtartam: kb. 150 perc.
Helyszín: Budapest, VII. kerület
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A Háry Szépségszalonban érezni fogod a mediterrán szellőt,
a bőrt tápláló finom algákat, a citrusfák ajándékát, a C-vitamint és a Földközi-tenger lágy habjait... Sőt a Háry szépségszalon-kezelés után újjászületve, kipihenten, határozottan
felpezsdülten távozol – akár egy istennő!
Szolgáltatás: Regeneráló kezelés arctisztítással egybekötve
1 fő részére. Időtartam: 80-90 perc, vagy Nyugalom órája
luxus lifting arckezelés 1 fő részére. Időtartam: 80-90 perc,
vagy Sejtregeneráló mikrodermabráziós kezelés 1 fő részére. Időtartam: 80-90 perc, vagy Tengeri algás arckezelés és
parafinos kézápolás. Időtartam: 80-90 perc.
Helyszín: Budapest, I. kerület
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Harangvölgyi Anti-Ageing Központ

Itt a számtalan különleges arckezelési eljárás forradalmi
újdonsága, hogy a természetes bőrfiatalítás és annak
megőrzése a sejtek életben tartásával és újjáélesztésével
történik. Válaszd ki a megfelelő kényeztető programot,
mindenképpen egy valódi francia dámának kij
áró
arcápolás lesz jutalmad!
Szolgáltatás: 1 fő részére 1 alkalom HV Pure Skin kezelés
(100 perc), vagy 1 fő részére 1 alkalom HV Lifting Skin
kezelés (90 perc).
Helyszín: Budapest, VI., XIV. kerület, Győr
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Siam Center Thai Massage

Rohanó városi életünkben pihentető kikapcsolódást jelent
a több száz éves hagyományokon nyugvó, frissítő és feszültségoldó thai masszázs. A Siam Center a világhírű bangkoki „WAT PO” mestermasszőreinek első magyarországi
masszázshálózata, mely az ország számos pontján, exkluzív helyeken található. Ha betérsz valamelyikbe, testileg és
szellemileg feltöltődve, kiegyensúlyozottan térhetsz vissza
a mindennapi életbe.
Szolgáltatás: 1 óra thai masszázs és ½ óra talp masszázs
1 fő részére, vagy 1 óra thai masszázs 1 fő részére és ½ óra
talp masszázs egy másik fő részére.
Helyszín: Budapest V., XI., XIII., XIV. kerület, Eger, Hévíz,
Visegrád
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High-Care Centerek/Stúdiók

Fedezd fel önmagadban a tökéletes szépséget!
Szolgáltatás: Cellulit-narancsbőr kezelés: 60 perc fahéjkrémes Body Wrapping, 30 perc Slide Styler hullámmas�százs vagy Vacustyler kezelés, vagy Ragyogó dekoltázs
komplett mellkezelés: 20 perc SPM kézi vákuumos mas�szírozás High-C géllel, 30 perc Digi-mell kezelés vagy oxigénpakolás vagy Személyre szabott arckezelés: arcradír,
kötőszövet-feszesítés kézi SPM vákuum masszázzsal vagy
ultrahanggal, kollagén kristálymaszk vagy oxigénpakolás,
szemkezelés mezopennel. A kezelések 30 perces számítógépes állapotfelméréssel kezdődnek (kivéve kismamáknak)
és 30 perc „Iono–Care” oxigénterápiával zárulnak.
Helyszín: Budapest XIII. és XIV. kerület, Budaörs, Dunakeszi,
Miskolc, Kazincbarcika, Sárospatak, Szeged, Békéscsaba
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Koczor Pincészet

113

A Bocsár dűlőn, Balatonfüred szomszédságában található
a Koczor Pincészet, amely a Balaton-felvidék változatos,
gazdag talaján növekvő tőkék kiváló termésével várja a látogatókat. Itt vár téged is a szőlészet, pincészet, panzió és
étterem, ahol kiváló nedűre, festői panorámára, szép, Balatonra néző szobákra, finom lakomára és kedves fogadtatásra lelhetsz majd.
Szolgáltatás: 2 főre 1 éjszaka reggelivel, és 2 palack bor
vagy 2 főre 3 fogásos vacsora az étteremben, amely szabadon választható az étlapról, és 6 tételes borkóstoló borkorcsolyával.
Helyszín: Balatonfüred-Csopaki borvidék, Balatonfüred
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Oroszlános Borvendéglő Borház
és Vendégfogadó

A világörökség részeként számon tartott, 400 éves Szirmaykúria, a bor és gasztronómia csodás világába enged belépést. Maga Eckart Witzigmann, az évszázad szakácsa is elégedetten dőlt hátra az itt elköltött ebéd után, pedig akkor is
csak a szokásos került az asztalra: friss, saját készítésű és
helyi alapanyagokból készített, változatos fogások.
Szolgáltatás: 2 főre 3 fogásos borvacsora 2 menü lehetőséggel, és hozzá 3 pohár borral az Oroszlános Borvendéglőben. Foglaláskor kérje a menü variációkat! Ajánlatunk
tartalmazza az 500 éves védett pinceág látogatását.
Helyszín: Tokaj-Hegyaljai borvidék, Tállya
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Le Gourmet de Bordeaux - Café Dumas

Ha kíváncsi vagy, milyenek a világhírű bordeaux-i borok,
akkor most kedvedre megkóstolhatod a francia gasztronómiai különlegességet.
Szolgáltatás: 2 főre bőséges francia bisztró hidegtál,
valamint 5 tételes Bordeaux és környéki prémium borkóstoló (1dl/tétel/fő): 1 száraz fehér + 1 rozé + 3 város,
melyekből 1 Cotes de Duras, 1 Bordeaux-i bor, 1 francia
délnyugati bor (Pecharmant/Cahors), vagy 2 főre bőseges
francia bisztró hidegtál, valamint egy üveg presztízs vörösbor a Bordeaux-i régióból, mely a Medoc, Haut Medoc,
Graves, Cotes de Bourg vagy Pecharmant elnevezések közül választható, vagy 4 főre 3 fajta Bordeaux es környéki
prémium vörösbor kóstolása (1dl/tétel/fő): 1 Cotes de
Duras + 1 Cotes de Bordeaux + 1 Cotes de Bourg / Graves
/ Pecharmant / Medoc / Haut Medoc.
Helyszín: Budapest
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L'Enoteca Borbár

A L’Enoteca Borbár kínálatát több mint 300 fajta kiváló magyar és nemzetközi borból válogatták össze, és a bor mellé
oly fontos ételkísérők tekintetében is pompásak a kilátások. A borkorcsolyákhoz kínálnak hamisítatlan olasz csipegetnivalókat, bivaly mozzarella, kolbászok, San Marzano
paradicsom – hogy csak néhányat említsünk. Itt kiváló,
tiszta ízekre, különleges borokra és mediterrán hangulatra
találsz.
Szolgáltatás: 2 főre olaszos falatok üdvözlőitallal + 4 tételes prémium magyar borkóstoló (1 dl/fő/bor), vagy 2 főre
olaszos falatok + 1 palack prémium magyar vagy olasz bor,
vagy 2 főre választható 4 fogásos borvacsora 4 borral (1 dl/
fő/bor), vagy 2 adag paradicsomos bruschetta + 1 palack
presztízs bor (megosztható több főre).
Helyszín: Budapest
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Jackfall Bormanufaktúra
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Novák Pince és Panzió

A megannyi kiváló villányi pince közül is kitűnik a Jackfall
Bormanufaktúra, mely Kisjakabfalvára várja a vidéket felfedezni vágyó, aktív pihenést, csúcsminőséget közelítő borokat, kulturális és gasztronómiai élményeket kereső vendégeit. Ha lenyűgöz a borok világa, a gourmet borvacsorát, ha
aktívabb vagy, a biciklitúrát ajánljuk.

A pécsi borvidék déli lankáin nagyszerű fehér és vörösborok
születnek. A Novák Pincészet, bár volumenét tekintve kisbirtoknak mondható, borai minőségben felveszik a versenyt
a nagyobb pincészetekkel is. Vendégeskedj a panzióban,
lakmározz kedvedre, kóstold végig a birtok nedűit és barangold be a környék csodás tájait!

Szolgáltatás: 2 főre 1 éjszaka kétágyas szobában reggelivel és a borfeldolgozó üzem meglátogatása vagy 2 főre a
Jackfall Pince és borfeldolgozó üzem meglátogatása és 5 fogásos Gourmet borvacsora 9 bor kóstolásával (min. 8 fővel)
vagy Kerékpártúra 2 főre borászati bemutatóval a Jackfall
Pincében és 2 másik villányi pincészetben, fejenként 3 bor
kóstolásával. Kerékpár egész napra.
Helyszín: Villány-Siklósi borvidék, Kisjakabfalva

Szolgáltatás: 2 főre 2 éjszaka reggelivel. vagy 2 főre 1 éjszaka a reggelivel, ebéd vagy vacsora, és 1 palack bor. vagy 2
főre 1 éjszaka reggelivel, 5 tételes borkóstoló borkorcsolyával, és ebéd vagy vacsora.
Helyszín: Pécsi borvidék, Szigetvár
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Thummerer Pince – Magtár Fogadó

Borbély Családi Pincészet

A Thummerer Pincészet az egri borvidék hírnevét öregbíti
hazánkban és külföldön egyaránt. A pince alapítóját az év
borászaként is ünnepeltük. A pincészet 4000 nm-es tufába
vájt grófi pincerendszer, a Magtár fogadó pedig egy hajdani
magtár, amely helyi, házi jellegű, kiváló konyhával várja a
lakmározni kívánó vendégeket.

A Borbély Pincészet a nagyhírű Badacsonyi borvidék egyik
kiválósága, mely több díjnyertes nedűt is letett már a szomjas borbarátok asztalára. Itt nem csupán különleges borkóstoló túrán vehetsz részt, de bejárhatod a birtokot, megízlelheted a vendégfogadó konyhájának házias ízeit, és festői
környezetben töltheted a napot, kiváló borok társaságában.

Szolgáltatás: 2 főre 1 éjszaka a Magtár Fogadóban reggelivel, valamint 3 tételes kommentált borkóstoló (0,5 dl/fő/
tétel) a Magtár Borozóban. Vagy 2 főre 3 fogásos kemencés
vacsora (hideg előétel, főétel, desszert) 6 tételes kommentált borkóstolással (0,5 dl/fő/tétel), borbemutatóval és
pincelátogatással a 4000 nm-es Thummerer Pincében. Kb.
3 órás program.
Helyszín: Egri borvidék, Noszvaj

Szolgáltatás: 2 főre 1 éjszaka a Borbély Családi Pincészet
vendégházában valamint egy 3 tételes borkóstoló (0,5 dl/
fő/tétel) borkorcsolyával, vagy 2 fő részére 8 tételes borkóstoló (0,5 dl/fő/tétel), házi készítésű paraszttállal. A kóstoltatott borok között a pincészet késői szüretelésű díjnyertes prémium borai közül egy, pl. szürkebarát, olaszrizling és
jégbor is szerepelhet.
Helyszín: Badacsonyi borvidék, Badacsonytomaj
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Bock Pincészet - Óbor Étterem

Borkedvelő vendégünket most a csodaszép villányi borvidéken belül is unikális kirándulásra hívjuk.
Szolgáltatás: 2 főre 3 fogásos ebéd vagy vacsora az Óbor
Étteremben (szabadon választva az egyedi étlapról), valamint 1 palack Bock Kékfrankos vagy egy 4 tételes borkóstoló
(bármelyik variáció a pincészet ajánlatai közül), vagy 2 főre
10 tételes borkóstoló (bármelyik variáció) + 1 adag Bock vegyes ízelítő, borkorcsolya és házi pácolású sajtok + elvitelre
1 palack Bock Ermitage vagy Chardonnay Barrique, vagy 3
főre 10 tételes borkóstoló (bármelyik variáció) + 3 adag házi
pácolású sajt, vagy 6 főre 6 tételes borkóstoló (2. vagy 3.
variáció) + 6 adag borkorcsolya. Minden esetben a kóstolási mennyiség fajtánként 0,5 dl/fő. A program tartalmaz egy
vezetett pincelátogatást is.
Helyszín: Villány
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Takler Borbirtok

A szekszárdi borvidék leghíresebb pincészete a Takler Borbirtok. Nem is csoda, hiszen a család Mária Terézia óta
szőlészkedéssel foglalkozik, magas szinten. Takler Ferenc
és két fia világfajtákkal, tájjellegű vörösborokkal és üdítő
rosékkal foglal helyet a magyar borászat élmezőnyében,
immár hosszú évtizedek óta. A szekszárdi tájak, a Gemenci
erdő vadregényes útvonalai mind maradásra hívnak. Tölts
el egy éjszakát a hangulatos és gyönyörű Panzióban, vagy
ízleld meg a kiváló borkínálatot.
Szolgáltatás: 2 főnek 1 éjszaka szállás a Takler Panzió Standard szobájában + 1 üveg Pinot Noir Rosé/ Kékfrankos bor,
vagy 3 főnek 7 tételes Prémium borkóstoló + borkorcsolyaként egy sajttállal, vagy 4 főnek 6 tételes Medium borkóstoló
+ borkorcsolyaként egy sajtállal.
Helyszín: Szekszárd
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Arany Kaviár Étterem

123

Az Arany Kaviár a klasszikus cári orosz konyhát hozta el hazánkba. Olyan csúcsétterem, amely nemzetközi mércével
mérve is megállja helyét. Nem jellemzi a minimalizmus:
szőnyegek, kárpitok, boxok teszik ezt a kis váraljai ékszerdobozt keresetté. A szezonálisan változó Tasting Menü
kivételes alkalmat kínál, hogy a mennyei ízekből többet is
végigízleljen.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy-egy ebéd Tasting Menü
12:00-15:00 óra között. A szolgáltatás nem tartalmazza az
italokat.
Helyszín: Budapest

1950 SD mosoly

Jókai Bisztró

Pécs különleges helyet foglal el Magyarország kulturális,
tudományos és gasztronómiai térképén. A szellemi pezsgés,
a páratlan földrajzi adottságok, a hagyományok becsben
tartása és a modern iránti nyitottság teszi oly vonzóvá
ezt a gyönyörű várost. Várvizi Péter, a világszerte számos
Michelin-csillagos tapasztalatot szerzett séfje, mindig
szigorúan ügyel arra, hogy az ínyenc falatok alapanyagául
a föld legjava szolgáljon, kísérőként pedig a vendégek a
hegyek legfinomabb borait kortyolhassák.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy
vacsora. A vendégek az étterem étlapjáról választhatnak
egy levest, egy főételt körettel és egy desszertet.
Helyszín: Pécs
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Gundel Étterem

IKON Restaurant & Lounge

A Gundel 1910 óta hazánk gasztronómiájának nagykövete.
Egyszer a New York Times ezt írta: „A Gundel-vendéglő nagyobb, jobb hírverést biztosít Budapest számára, mint egy
hajórakomány turistaprospektus.” Ez a hagyomány máig
nem tört meg: az étterem lélegzetelállítóan szép belső tere a
patinás falborítással, a süppedős szőnyegekkel az ízek szentélye, ahol az ételeknek kijáró tisztelet ma is érzékelhető.

A csúcsgasztronómia elkötelezett hirdetői, sztárséfek, kritikusok, gasztro-szerzők a világon mindenütt, egytől egyig
vallják: a kiváló minőségű étel alapja és lelke a kiváló alapanyag. Így van ezzel Pataky Péter, a debreceni Ikon étterem
séfje is, aki, miközben a környékbeli tanyákról beszerzett
összetevőkből készíti páratlan, kifinomult, hol hagyománytisztelő, hol nemzetközi ihletésű fogásait.

Szolgáltatás: 2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy vacsora. A vendégek egy speciális Gundel-Feldobox étlapról
választhatnak egy levest, egy főételt és egy desszertet. Egy
pohár különleges Gundel bort is elfogyaszthatnak.
Helyszín: Budapest, XIV. kerület

Szolgáltatás: 2 fő részére egy 3 fogásos ebéd vagy vacsora.
A vendégek az étterem étlapjáról szabadon választhatnak
egy levest, egy főételt, és egy desszertet.
Helyszín: Debrecen
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Alabárdos Restaurant

Csodálatos, ódon ékszerdoboz a Várnegyedben, pár lépésnyire a Mátyás templomtól. Illatozó házikenyér-kóstolóval
és a konyha szezonális kínálatából merítő üdvözlőfalatok
társaságában vághatunk neki az étlap áttanulmányozásának. A számos nemzetközi elismerést begyűjtő fiatal séf,
Bicsár Attila elsősorban a paprika előtti, az erdélyi és az
1800-as évek végének francia behatású ízvilágát idéző fogásokat készít.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy vacsora. A vendégek az étterem étlapjáról választhatnak egy
levest, egy főételt és egy desszertet.
Helyszín: Budapest, I. kerület
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Zsálya Bisztró

A Zsálya Bisztró Eger szívében található csendes környezetben, hatalmas kerttel. A hagyomány és az újszerűség ötvöződik itt, tökéletes harmóniát hozva létre. Szezonnak megfelelő alapanyagokból készült ínyencségek mellé a környék
legjobb borait ízlelhetjük meg, szarvasgomba szezonban,
természetesen ez a különlegesség játssza a főszerepet.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy négyfogásos ebéd vagy vacsora menü a Zsálya Bisztróban a Séf ajánlásával, szezonális és regionális ételekkel, valamint egy palack kiváló minőségű Egri bor, a menühöz illeszkedően. Szarvasgomba érési
szezonban ajándék szarvasgomba-kóstolóval.
Helyszín: Eger
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Óbor Étterem - Bock Pincészet

Ha élsz-halsz a finom borokért és a nagy gasztronómiai
élményekért, Bock József éttermében kiválóan érzed majd
magad. Az Óbor Étterem teraszán ücsörögve, Villány mediterrán lankáit szemlélve, talán még ízletesebb minden falat.
Szolgáltatás: 2 főre 3 fogásos ebéd vagy vacsora (egy előétel vagy leves, egy főétel és egy desszert szabadon választva
a Bock egyedi étlapjáról), valamint egy 6 tételes borkóstoló
(bármelyik variáció a pincészet ajánlatai közül, fajtánként 0,5
dl/fő) vagy 1 palack bor (Bock Rajnai Rizling / Bock Chardonnay Barrique / Bock Gonteri Édes Harslevelű / Bock Merlot /
Bock Cabernet Sauvignon / Bock Cabernet Franc).
Helyszín: Villány
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Opus Jazz Club

Ez az a hely, ahol világhírű előadók egymásnak adják a kilincset, ahol a különleges zenei csemegék mellett más finomságokat is kipróbálhattok. Mindenképpen meg kell említeni
a smart food szekciót, hiszen a hely tekinthető a mozgalom
egyik hazai bázisának. A nagy szám mégis a Fineburger menüsor, ahol olyan hamburgerek közül válogathatsz, amelyek
minőségben, változatosságban és alapanyag tekintetében
jócskán felülmúlják a hazánkban hamburgerként értelmezett alapvetést.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy 4 fogásos ebéd vagy vacsora.
Étlapról választható: egy előétel, egy leves, egy főétel és egy
desszert, valamint egy üveg bort vagy pezsgőt a a következőkből: bármelyik száraz fehérbor, Egri Bikavér, vagy Hungária
Extra Dry/Irsai Olivér.
Helyszín: Budapest IX. kerület
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Trattoria Pomo D’Oro

Talán az olasz tulajdonos teszi... vagy az olasz séf... netán
az eredeti, speciális olasz hozzávalók... esetleg a csodás
olasz borok... annyi bizonyos, hogy a Pomo D'oro a legolaszabb olasz étterem itthon, amelynek népszerűsége a nyitás
óta töretlen! Az étlap a friss hozzávalók kínálatának megfelelően változik: mindig új, heti és szezonális ajánlatokkal
lep meg. Ami állandó, az a kiszolgálás és a konyha egységesen magas színvonala. Bármit is választunk, nem fogunk
csalódni.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy
vacsora. A vendégek az étterem étlapjáról választhatnak
egy levest, egy főételt és egy desszertet és megízlelhetik a
Limoncello ízvilágát (1 pohár).
Helyszín: Budapest, V. kerület
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La Maréda Étterem és Bisztró

A győri La Maréda története a XVII. században kezdődött,
ám ez a kiváló étterem tizenkét éve örvendezteti a csúcsgasztronómia elkötelezettjeit különleges ételeivel. A séf, a
magyar és a mediterrán konyha ötvözésével készített fogások megálmodója, számos rangos hazai és nemzetközi
díjjal bizonyította, hogy kreatív stílusa és a tradíciót új elemekkel gazdagító konyhája mindenki számára valódi gasztronómiai élmény.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy
vacsora. A vendégek az étterem étlapjáról szabadon
választhatnak egy levest, egy főételt és egy desszertet.
Helyszín: Győr
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Villa Medici Étterem

Veszprémben, a viadukt lábánál található a Villa Medici. Kiváló konyhája révén évek óta a magyar gasztronómia élvonalába tartozik. Visszajáró vendégei külföldről és az ország
legkülönbözőbb pontjairól érkeznek. Konyhája nemzetközi
és magyar ízvilágot is kínál. Érdemes megkóstolni a királyrákot ánizslikőrrel flambírozva, de aki mangalicalakomára
vágyik, annak sem kell továbbállnia.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy vacsora. A vendégek az étterem étlapjáról választhatnak egy
előételt, egy főételt és egy desszertet.
Helyszín: Veszprém
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Ráspi Étterem

A fertőrákosi Ráspi pincészet borai és házias fogásai először a külföldi vendégek figyelmét ébresztették fel, akik
kizárólag ezért az élményért látogattak el a Fertő-tó környékének csodaszép vidékére. Az étterem és borászat tulajdonosának főtanácsadója a természet. Ez tükröződik a mindig
friss, természetes és a kiváló ízeknek teret engedő menüben, valamint a nagy múltú, nagyhírű pincészet csúcsminőségű borkínálatában egyaránt.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy négyfogásos ebéd vagy vacsora. A vendégek egy speciális Ráspi–Feldobox menüből
választhatnak egy előételt, egy levest, egy főételt és egy
desszertet.
Helyszín: Fertőrákos
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Kistücsök Étterem

Az étterem a hagyományok megőrzése és bővítése valamint
a folyamatos fejlődés mellett tette le a voksát. Nem véletlen, hogy nagy elismerésre tett szert, rengeteg a visszajáró
törzsvendége. A vidék jellegzetes ízei a Kistücsök tálalásában tökéletes gasztronómiai élményt nyújtanak; akár egy
kerékpártúra után is érdemes betérni, miután a lelkünk már
jóllakott a balatoni táj szépségével.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy négyfogásos ebéd vagy vacsora. A vendégek az étterem étlapjáról választhatnak egy
előételt, egy levest, egy főételt és egy desszertet.
Helyszín: Balatonszemes
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Walter Vendéglő

A Walter Vendéglő visszafogott belső környezettel és hangulatos kerti terasszal várja az ide érkezőket. A rövid, de
változatos étlapra kerülő fogások a polgári konyha remekei,
melyek környékbeli, friss alapanyagokból, a magyar hagyományok alapján készülnek.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy 3 fogásos ebéd vagy vacsora.
A vendégek az étterem étlapjáról szabadon választhatnak
egy levest, egy főételt, és egy desszertet.
Helyszín: Perbál
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Pavillon de Paris

Petrus Restaurant

A francia konyha titkát nehéz megfejteni, de annyi bizonyos, hogy sikerét és utánozhatatlanságát részben annak
köszönheti, hogy egyszerre merész és harmonikus, ápolja
hagyományait, mégis folyamatosan megújul, és kiváló alapanyagként bátran használja földjének minden kincsét. Ezt
az eszenciát hozta el Budapestre az a francia páros, akiknek
küldetésük, hogy ezt a felülmúlhatatlan konyhát Európaszerte ismertté tegyék. Látogassatok el Ti is ebbe a romantikus étterembe és merüljetek el a francia ízekben.

Egy jó étterem elengedhetetlen feltétele, hogy szívvel – lélekkel üzemeltessék. A Petrus étterem tulajdonosa egy személyben a konyha séfje is, így biztosítva a tökéletes színvonalat. A családias ízek a francia gasztronómia legjobb
hagyományait követik. Nem véletlen, hogy ez az étterem
már számos olyan nemzetközi elismerést mondhat magáénak, mint a Gault&Millau, Best of Budapest, vagy a Michelin
Bib Gourmand ajánlás. A kellemes, vidékies komfortos hangulat jól megfér itt a csúcsgasztronómiával.

Szolgáltatás: 2 fő részére egy háromfogásos ebéd vagy
vacsora. A vendégek az étterem étlapjáról választhatnak
egy levest, egy főételt és egy desszertet, vagy 2 főnek ötfogásos degusztációs menü a séf ajánlásával.
Helyszín: Budapest

Szolgáltatás: 2 fő részére 1-1 négyfogásos degusztációs
menü a Chef ajánlásával
Helyszín: Budapest
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Thummerer Pincészet

Látogass el Noszvaj határába, ahol nem csak kiváló borokat kínálnak az ide látogatóknak, hanem minden hónapban
tematikus borvacsorákat is szerveznek. Egy négyfogásos
degusztációs menü során élvezheted a pincészet borait,
melyek tökéletesen harmonizálnak a helyi alapanyagokra
épülő tradicionális ételekkel. A borvacsorát elköltheted a
4000 nm-es valódi, tufába vájt grófi pincerendszerben, vagy
a Magtár Fogadóban, mely hajdanában valóban magtárként
funkcionált. A fogadó szállást is kínál éjszakára, így nyugodtan kóstolhatod az ízletes borokat.
Szolgáltatás: 2 fő részére egy négyfogásos degusztációs
borvacsora négytételes kommentált borkóstolóval.
Helyszín: Noszvaj
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Kemping és kajak Horvátországban

Akik a természet közvetlen szomszédságában szeretnének
nyaralni, a kempingezés a legideálisabb kikapcsolódás
Horvátország tengerpartján. Sátorban ébredni, közvetlenül
a tengerparton, és egy aktív pihenéssel eltöltött nap után a
tenger morajlását hallgatva elaludni, ez a senji Ujča kemping legfőbb varázsa. Lehetőségünk van a plitvicei vízesés
a Velebiti Nemzeti Park, és Senj történelmi óvárosát is megtekinteni.
Szolgáltatás: 2 főnek 2 éjszaka saját sátorral parcellán, valamint 2 db egyszemélyes tengeri kajakbérlés 2 órára. Amen�nyiben búvárkodni is szeretnétek, partnerünk 15% kedvezményt biztosít számotokra.
Helyszín: Senj, Horvátország
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Vendégségben Füred felett

A Koczor Pincészet, amely a Balaton-felvidék változatos,
gazdag talaján növekvő tőkék kiváló termésével várja a pihenésre vágyó vándorokat. Ugyanezen a helyen található a
pincészet, az étterem és a panzió, ahol a kiváló nedűn túl
festői panorámára, szép, Balatonra néző szobákra, finom
lakomára és kedves fogadtatásra lel a vendég.
Szolgáltatás: 2 főre 1 éjszaka szállás a Koczor Pincészet
fogadójában reggelivel, valamint 2 kerékpárkölcsönzés egy
napra, vagy a 2 főnek egy 4 tételes borkóstoló vacsorával és
szakszerű borbemutatóval.
Helyszín: Balatonfüred
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Éjszaka a magyar tengeren

A magyar tenger legpezsgőbb városának, Siófoknak kikötőjében, egy vitorlás hajón eltöltött éjszaka mindenkinek
emlékezetes szálláshely marad, családoknak jó mókát,
pároknak pedig romantikus élményt ígér. A balatoni napfelkelte már a vízen érheti a korán kelőket, hiszen a kabinban
eltöltött éjszaka után sétahajózásra is lehetőségünk nyílik,
kísérővel vagy tapasztaltabbaknak anélkül.
Szolgáltatás: 1 éjszaka 2-3 főnek egy vitorlás hajón a siófoki
vitorláskikötőben az Aranyparton, valamint személyenként
1-1 sétahajó/kalózprogram jegy.
Helyszín: Siófok
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Feltöltődés Győrben

A Natural Panzióba, akár családdal, akár más társaságban
érkeztek,kényelmeteket igény szerinti szobák, apartmanok illetve a mesés kemping szekció szolgálja. A hatalmas, füves kertben játszótér, tűzrakó hely, squash, pingpong, aerobic, zumba,
pilates, szauna, jakuzzi járul hozzá az idő aktív eltöltéséhez.
Szolgáltatás: 2 fő részére 2 éjszaka standard szobában + 1
óra squash/ping-pong/aerobik/zumba/pilates és szauna, jakuzzi használata, vagy 4 fő részére 1 éjszaka az apartmanban,
valamint 1 óra squash/ping-pong/aerobik/zumba/pilates és
szauna, jakuzzi használata, vagy 2 fő részére 4 éjszaka kempingezés, valamint 2 óra squash/ping-pong/aerobik/zumba/
pilates és szauna, jakuzzi használata, vagy 4 fő részére 4 éjszaka kempingezés, valamint 1 óra squash/ping-pong/aerobik/zumba/pilates.
Helyszín: Győr-Ménfőcsanak
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Mesés családi üdülés

A Seholsziget Élménypark olyan, mint egy mindentől távoli, apró mesevilág. Kalandból itt 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.
Szolgáltatás: 4 főnek 1 éjszaka finn farönk házban, valamint 3-3 program, vagy 2 főnek 3 éjszaka finn farönk házban, valamint 1-1 program, vagy 6 főnek 1 éjszaka indián
tipiben, valamint 2-2 program, vagy 4 főnek 2 éjszaka
indián tipiben, valamint 2-2 program, vagy 4 főnek 2 éjszaka a Csillagfény táborban, valamint 1-1 program, vagy
2 főnek 1 éjszaka a Postakocsi vendégházban 1 alkalom
terepíjászattal vagy 2-2 programmal.
Helyszín: Nőtincs
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Kikapcsolódás Sárváron

Sárvár egyik legfontosabb vonzereje az itt található kétféle
gyógyvíz, melynek kiváló hatása egész Európában ismert.
A szállás közelében található kalandpark, csónakázó tó,
botanikus kert is.
Szolgáltatás: 2 fő részére 1 éjszaka szállás apartmanban,
valamint egy program szabadon választható a következők
közül: június-augusztus és ünnepeken: 1 óra tenisz, 1 alkalom
fitnesz belépő, kerékpárkölcsönzés fél napra, 1 óra csónak/
vízi biciklibérlés, vagy 1 óra bowlingozás. szeptember-május:
svédasztalos reggeli, 2 fogásos vacsora, 1 óra bowlingozás,
2 óra tenisz, 1 alk. fitnesz belépő, 2 óra csónak/vízi biciklibérlés, 20 perces svéd masszázs, belépő aSárvári Gyógy- és
Wellnessfürdőbe, belépő a Sárvári Kalandparkba/a Nádasdy Ferenc Vármúzeumba és a Sárvári Arborétumba, vagy belépő a celldömölki Kemenes Vulkánparkba.
Helyszín: Sárvár
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Felejthetetlen időutazás Móron

Családi üdülés a Bánki-tónál

A móri borvidék felkeresése a szép tájak, a jó borok és az
aktív pihenés szerelmesei számára életre szóló élményt tartogat. Mór 300 éves utcájában, a Fogadó az Öreg Préshez
páratlan, ódon paraszti romantikával fogadja a látogatót.
Add át magad az otthonos, békebeli osztrák hangulatot
idéző szobák, vagy a parasztudvarban található kemence
látványának.

A Bánki-tavat hazánk egyik legfestőibb tája öleli körül. Akinek már sok a városi rohanás, sürgés-forgás, itt biztosan
megleli a számára legmegfelelőbb kikapcsolódási formát.
Az apartman házak tökéletes üdülési lehetőséget biztosítanak családoknak és baráti társaságoknak egyaránt. Kapcsolódjatok ki, ebben a festői környezetben.

Szolgáltatás: 2 fő részére egy éjszaka a Fogadó az Öreg Préshez classic vagy standard szobáiban félpanzióval, egy pohár
üdvözlőitallal, egy program az alábbiakból: 2 óra Nordic
Walking túravezetővel, ajándék sportitallal, Túrakerékpár 1
napra, 1 óra meridián torna, 25 perces futószáras vagy szabadon történő lovaglás, 1 órás hangfürdő, 1 óra egyéni vagy
csoportos jóga, vagy 1 óra lovaskocsizás a városban vagy a
móri szőlődombok között.
Helyszín: Mór

Szolgáltatás: 2 felnőtt és 2 gyerek részére 1 éjszaka szállás
a Tó Apartmanházakban, valamint 1-1 belépőjegy a Tó Szabadidőközpont- és Kalandparkba, és 1 órás teniszezés vagy
csónakázás a Bánki-tavon.
Helyszín: Bánk
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Rönkház és fürdő Hajdúszoboszlón

Hajdúszoboszló csodás üdülő övezetében, hatalmas, füves
terület közepén találhatóak ezek a természetes rönkökből
készült apartmanok. A házak az utolsó szögig fából készültek, és páratlan hangulata mellett az ősi anyag, az egészségre is kiváló hatással van. Ilyen szállásból világszerte
sincs sok, s most itt az alkalom, hogy kipróbáld!
Szolgáltatás: 2 fő részére 1 éjszaka szállás főszezonban
(júl-aug), valamint 1-1 egész napos élményfürdő belépő a
hajdúszoboszlói Aqua Palace-ba, vagy 5 fő részére 1 éjszaka szállás főszezonban, valamint 1 üveg Törley/Hungária pezsgő, vagy 3 fő részére 1 éjszaka szállás főszezonon kívül, 1-1 felnőtt esti élményfürdő belépő az Aqua
Palace-ba, valamint 1 üveg Törley/Hungária pezsgő, vagy
2-3 fő részére 2 éjszaka szállás főszezonon kívül.
Helyszín: Hajdúszoboszló
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Debreceni városnézés

A Régi Posta Étterem és Fogadóban különböző stílusú szobák találhatóak, melyek más és más világba invitálják az
itt éjszakázókat. A Rusztikus szobában minden a régmúlt
nyugalmát árasztja. A Country, vagy a Western szoba az
igazi vadnyugat hangulatát idézi. A Svéd királyi szoba egy
mesevilágba repít. Az Ipari szoba is lenyűgözői az ide látogatókat.
Szolgáltatás: 2 fő részére 1 éjszaka szállás a Country/Francia/Ipari/Provance/Rusztikus/Svéd királyi/Western szobában, félpanziós vacsorával.
Helyszín: Debrecen
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Batthyány Kastélyszálló ****

150

Forster Vadászkastély Szálloda

A festői Zala völgyében, több hektáros, gondozott parkban
fekszik a Batthyány család egykori kastélya. A gazdag történelmi múlttal rendelkező, mára gondosan felújított épületegyüttest romantikus elegancia jellemzi. Korhű bútorokkal
berendezett, de a mai kor igényeinek tökéletesen megfelelő, kényelmes szoba vár Rád. Add át magad a romanikus
kikapcsolódás élményének!

A kastély hatalmas őspark közepén található, szobái
tágasak és a környezet festői szépségű. A szálloda
a vendégeinek több programot is. Vadászcsárdája
magyaros vadételekkel, kiváló borokkal, helyben,
búbos kemencében sütött kenyérfélékkel csalogat. Térj
be te is egy kis kikapcsolódásra, és élvezd a Forster
Vadászkastély Szálloda vendégszeretetét!

Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 főre kétágyas szobában, félpanzióval (bőséges svédasztalos reggeli, a főétkezés
3 fogásos menülapról választva) valamint egy meglepetés
ajándékkal. Termálfürdő, szauna, pezsgőfürdő és szabadtéri medence igénybevételét is tartalmazza.
Helyszín: Zalacsány

Szolgáltatás: 2 főre 1 éjszaka szállás félpanzióval +
egy üveg prémium fehér-, rozé- vagy vörösbor / pezsgő,
vagy vasárnaptól csütörtökig 3 főre 1 éjszaka szállás
félpanzióval.
Helyszín: Bugyi
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Gesztenye Kastélyhotel ***

Láttál már vadlesről fejedelmien vonuló szarvasokat egy
párás hajnalon? Élvezted az erdő illatát, színeit, hangjait
lóháton ülve? Itt megteheted! Jó időben lovashintón, télen
lovasszánnal is bejárhatod a kastély környékét. A vidéki
nemesi élet örömei várnak a somogyi dombok között megbúvó Gesztenye Kastélyhotelben, mely egy természetvédelmi terület hatalmas parkjában áll. Egyszerű, de kényelmes
szobák és segítőkész személyzet vár szeretettel Somogygesztin!
Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 főre kétágyas szobában, félpanzióval, welcome drink-kel valamint sétakocsikázással (télen,
hó esetén lovasszán), vagy 1 éjszaka 3 főre háromágyas
szobában, félpanzióval és welcome drink-kel.
Helyszín: Somogygeszti
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Fried Kastélyhotel**** és Étterem

Igazi gyöngyszem vár Simontornyán: egy szecessziós stílusú kastély, amelyet a XIX. század elején az egykori bőrgyáros dinasztia egyik tagja, Fried Imre építtetett. Szemet gyönyörködtető szőlődombok között, egy parkban áll a mesébe
illő épület. A kastélyban uralkodó bensőséges, barátságos
hangulat Téged is megérint: úgy fogod érezni magad, mintha már jártál volna itt korábban...
Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 főre a Fried Kastélyhotelben, kétágyas szobában félpanzióval. A wellness és fitness központ használata: úszómedence, pezsgőfürdő, finn szauna, infraszauna, gőzkamra, trópusi élményzuhany, kültéri
medence és pezsgőfürdők, napozóterasz.
Helyszín: Simontornya
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Jankovich Kúria Wellness Hotel****
& Étterem

154

Geréby Kúria Hotel ***

A szálloda egy hangulatos, 4 hektáros arborétumszerű park
ban várja a vendégeket Rácalmás ófalujának központjában.
Nyáron az őspark panorámájával büszkélkedő téli kert csá
bít, ahonnan a Duna is csak kőhajításnyira van, télen jólesik
a kandallóban pattogó tűz mellé húzódni… A pihenéshez itt
minden adott: a szemet gyönyörködtető, békés környezet, a
Duna és természetes élővilága. A park, a Duna-part, a sziget
mind-mind lehetőséget nyújt egy sétára, kerékpározásra
vagy pusztán a háborítatlan pihenésre.

A Geréby Kúria Hotel és Lovasudvar Lajosmizse mellett, az
Alföld szívében vár számos programlehetőséggel. A kúriát a
XIX. század végén alapították. Az egykori hangulatot hűen
idézi fel a kúria Lovasudvara, ahol lehetőség lesz megtekinteni egy igazi, látványos, alföldi lovasbemutatót és a
„Pusztaötös” fergeteges vágtáját. A bámulatos csoportos
lovasprogramok mellett a kúria gyönyörű parkja, úszómedencéje, tenisz-, foci-, kosár- és röplabdapályája, valamint
gazdagon felszerelt fitness-részlege is csábít.

Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 főre kétágyas superior szobában, félpanzióval.
Helyszín: Rácalmás

Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 főre kétágyas szobában, félpanzióval a „Tornácos” épületben + 1 üveg bor, vagy
1 éjszaka 2 főre kétágyas szobában, félpanzióval a főépületben.
Helyszín: Lajosmizse
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Fenyőharaszt Kastélyszálló****

A fővárostól csak 50 kilométerre, mégis időben végtelen
távolságra van mindennapi életünktől a versegi Fenyőharaszt Kastélyszálló. A százéves fák árnyékában sétálgatva
különösen megkapó látványt nyújt az épület letisztult, elegáns sziluettje. A klasszicista stílusú nemesi kúria egykoron
vadászkastélynak épült, és hogy mai gazdái is szeretik az
állatok közelségét, azt egy kis állatoknak otthont adó mini
állatpark bizonyítja. A kastélyba lépve a korabeli hangulat,
a korhű bútorzat egy igazi időutazás élményében részesít.
Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 főre, kétágyas szobában félpanzióval és welcome drink. Szabadtéri pezsgőfürdő, szauna,
belső medence igénybevétele.
Helyszín: Verseg-Fenyőharaszt
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Teleki-Degenfeld
Kastélyszálló **** Szirák

A tökéletes főúri elegancia megtestesítője, egy igazi barokk
csoda a sziráki Roth-Teleki-Degenfeld kastély. A patinás
épület minden terme, lépcsőfordulója tartogat meglepetéseket. A kastélyt övező őspark – természetvédelmi terület
– is emeli a hely fényét. Az alsó szint boltíves termeiben
hangulatos étterem és borozó kapott helyet. Szirákon a
kastélybeli élet ma is éppoly lenyűgöző, mint a Telekiek korában volt!
Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 főre a Hotel Kastély Szirákban a
szárnyépületében, kétágyas szobában félpanzióval, Wellness részleg igénybevétele.
Helyszín: Szirák
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Puchner Kastélyszálló ****

A Dél-dunántúli szállodát egy 6 hektáros, ősfákkal övezett,
parkosított terület fogja körbe. A vendégeket különböző
hangulatú szállások várják: romantikusoknak a kastély,
wellness imádóknak a marokkói és francia stílusú fürdőház, baráti társaságoknak a vendégházak, a fiatalos életérzés kedvelőinek a francia stílusú udvarház szobái ideálisak.
„Egy kastély Európában, Európa egy kastélyban.” Nézzétek
meg ti is!
Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 főre klimatizált, standard kétágyas
szobában a kastélyszálló Vendégházában félpanzióval. A
medencék, pezsgőfürdők, gőzfürdő és szauna használata a
francia mintára épült élményfürdőben és a marokkói hangulatú fürdőházban.
Helyszín: Bikal
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Klastrom Hotel ***

A Klastrom Hotel hazánk egyik legkülönlegesebb szállodája,
amely megőrizte az egykori karmelita rendház hangulatát.
Itt mintha megállt volna az idő: a barokk épülettel egyidős
vén gesztenyefa lombja susog a négyzet alapú épületegyüttes belső udvarán. A szobákat az egykori szerzetescellákból
alakították ki, az épület pedig egybeépült a Karmelita templommal, amely Közép-Európa egyik legszebb barokk terére
nyílik. Ha Győr kulturális élményei mellett másra is vágyunk,
csak sétáljunk át a szomszédos termál- és élményfürdőbe!
Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 főre kétágyas szobában, félpanzióval valamint szauna igénybevételével.
Helyszín: Győr
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Hotel Aurum ****

160

A wellness és balneoterápia egyik hazai fellegvárában, Hajdúszoboszlón található a Hotel Aurum. A polgári eleganciát
sugárzó, gyönyörű épületben pazar kényelemmel berendezett közösségi terek, és tágas, napfényes, nívósan felszerelt szobák csábítanak. Emellett a szálló 500 nm-es termál
centruma is hív, ahol az impozáns, nyáron nyitható tetőszerkezet alatt a medencékben a csodálatos gyógyhatású
szoboszlói termálvíz csillog.
Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 főre kétágyas standard szobában
svédasztalos büféreggelivel, és 2 x 30 perc frissítő mas�százs. Wellness részleg használat.
Helyszín: Hajdúszoboszló
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Hotel Aquarell ****

Hotel Aquarell tervezése során nagy gondot fordítottak arra,
hogy te is minden pillanatban érezhesd a wellness életfilozófiát. Akárcsak egy családi házban a konyhát itt a középpontba a ház "szívét" helyezték azaz a totális feltöltődést
biztosító Harmónia Wellness központot.
Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 főre kétágyas balkonos szobában reggelivel, és 20 perces frissítő masszázs 2 fő részére.
A Harmónia Wellness Centrum és Szauna Világ korlátlan
használata: élménymedence, pezsgőfürdő, gyógymedence,
finn- és bioszauna, infra szauna, gőzkabin, hideg merülő
medence, dézsazuhany, kniepp taposó medence, fitness
terem, pihenősziget, valamint fürdőköpeny használat.
Helyszín: Cegléd
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Liget Wellness és
Konferencia Hotel ****

A Liget Hotel a festői Hármas-Körös holtágának partján, az
Erzsébet liget fa-óriásai között áll, szobáiból fantasztikus kilátás nyílik a folyókanyarulatra. Az igényes wellness szállodában a feng shui elveit követték és távol-keleti motívumvilág uralkodik. A Liget a háborítatlan nyugalom szigete, ahol
a csendet és a vízparti idillt ajándékba kapod te is.
Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 főre superior kétágyas szobában
reggelivel, 25 perc frissítő v. svéd masszázs, és 1-1 welcome
koktél, vagy 1 éjszaka 2 főre superior kétágyas szobában
félpanzióval és 1-1 welcome koktél. Külső és belső medence, fitness terem használat.
Helyszín: Szarvas
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Hotel Corvus Aqua ****

A gyopárosi tó partján épült Corvus Aqua szálloda a tiszta fények birodalma: mindenhol a fehér, a fa és az üveg dominál, a
napfényes szobákból pedig csodás a kilátás a tóra. Itt minden
az egészséges pihenést, az élményteli feltöltődést szolgálja.
Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 fő részére standard kétágyas szobában reggelivel, és 30 perces lávaköves-, izomlazító-, mézes- vagy relaxáló masszázs 2 fő részére, vagy 1 éjszaka 2 fő
részére standard kétágyas szobában reggelivel, 2 belépő a
gyopárosfürdői Gyógy- és Élményfürdőbe, valamint 20 perces
talpmasszázs 2 fő részére, vagy 1 éjszaka 1 fő részére standard
egyágyas szobában félpanzióval, belépő a gyopárosfürdői
Gyógy- és Élményfürdőbe, valamint 60 perces lávaköves-,
mézes-, izomlazító-, relaxáló- vagy sómasszázs holt tengeri
ásványokkal.
Helyszín: Orosháza - Gyopárosfürdő
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Tó Wellness Hotel ***+

A Börzsöny és a Cserhát találkozásához, a Bánki-tó partjára
invitálunk. Romantikus környezetben, szelíd lankák között
bújik meg a tavacska, ahol szép időben csónakázók és fürdőzők élvezik a természetes víz varázsát. A finom pasztell
árnyalatú, kényelmes szobák jól harmonizálnak a víztükör
és a környező erdők panorámájával. A környék remek kiindulópont a természetjáráshoz is, a táj lenyűgöz majd téged is!
Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 főre standard kétágyas, klimatizált
szobában büféreggelivel, relaxinfra és 20-20 perc hidromasszázskád használattal, és nyáron 1 óra csónakázással
a Bánki-tavon. Wellness részleg használat.
Helyszín: Bánk
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Dráva Hotel Thermal Resort ****

A kultikus és európai hírű harkányi gyógyfürdő mellett található ez a friss, fiatalos eleganciával berendezett új hotel.
A wellness részleg a teljes körű kényeztetés mellett egy meglepetéssel is szolgál: sószobájában tengeri tisztaságú levegőt szippantva különleges felüdülésben lehet részed.
Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 fő részére kétágyas Classic szobában reggelivel, valamint 2 fő részére választható kényeztető
szolgáltatás,vagy 1 éjszaka 2 fő részére kétágyas Classic szobában reggelivel és 1 óra teniszpálya használat ütővel, labdával. Ezen felül 2 fő részére 20 perces frissítő masszázs vagy
gyógyvizes kádfürdő, vagy 1 éjszaka 1 fő részére Classic szobában reggelivel, gyümölcskosár bekészítéssel és welcome
drinkkel, valamint 1 választható kényeztető szolgáltatás.
Helyszín: Harkány
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Elizabeth Hotel ****+

Jankovich Kúria Wellness Hotel ****

Pörgessük vissza az idő kerekét 100 évvel, de kínáljuk mindazt, amit a XXI. század embere elvár! Így lehet summázni
az Elizabeth Hotel különleges hangulatát. Az 1905-ben az
Almásy család által épített kastélyban a tágas szobák mellett a mesebeli ihletésű Tündérkert wellness centrum vár
rád. A régi falak között főúri módon pihenhetsz, és egyszerre töltődhetsz fel békés nyugalommal és energiával.

A Jankovich Kúriában minden adott a pihenéshez és a teljes
ellazuláshoz. A szálloda Spa & Wellness Szigetének medencéi, szauna szeánszai, masszázsai és kezelései mellett a
különleges, esti relaxációs órák adják meg a tökéletes nyugalmat és csendet, hogy minél távolabb kerülhess a világ
zajától.

Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 fő részére standard kétágyas
szobában büféreggelivel, valamint 30 perces sport-, menedzser- vagy talpmasszázs 2 fő részére, vagy 1 éjszaka 2 fő
részére standard 2 ágyas szobában reggelivel és 2 belépő
a gyulai várfürdőbe. Az úszó- és élménymedencék, jakuzzi,
gőzkabin, aromakabin, finn szauna, fürdőköpeny és törülköző használata.
Helyszín: Gyula

Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 főre superior szobában reggelivel, valamint 2 felnőtt részére 30-30 perc hátmasszázs.
Ellenáramoltató medence, jakuzzi, infra- és finn szauna,
Kneipp taposó, tepidárium, fitness terem, meridián torna
biztosított. A Feldobox Élménykupon az ünnepek kivételével
egész évben bármikor felhasználható a szabad helyek függvényében.
Helyszín: Rácalmás
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Hotel Palace**** Hévíz

A világon egyedülálló, gyógyító erejű termálvizéről híres
hévízi tófürdőtől mindössze 200 méterre vár téged is a Hotel
Palace**** Hévíz. Az impozáns megjelenésű, átriumos épület kiemelkedik a hévízi tó festői szépségű, és a főutca élettel
teli környezetéből. A hotel wellness és gyógyászati centruma
elegáns, nívós környezetben kínál igazi felüdülést. Ha még
nem jártál Hévízen, kezdd az ismerkedést a Palace-ban!
Érdemes.
Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 főre standard kétágyas szobában
reggelivel, és 2 x 30 perces választható masszázs, vagy 1
éjszaka 1 főre standard szobában reggelivel, 40 perc egésztest masszázs, és 15 perc szenzoros masszázsfotel vagy
jáde köves masszázságy. A wellness részleg, fitness terem
és napozó terasz használata.
Helyszín: Hévíz
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Orchidea Hotel**** Lipót

A Duna tájvédelmi körzete mellett fekvő, nevét a Szigetközben nyíló virágokról kapó Orchidea Hotel már fekvésével is
rabul ejti a vendégeket: az épületet patakkal körülölelt félsziget veszi körül, festői szépségű parkja ideális a pihenéshez. A szobákban gyönyörű, kézzel faragott tikfa bútorokat
találunk, ízlelőbimbóinkról pedig a kitűnő étterem gondoskodik. Bizton állítjuk, az Orchideában eltöltött idő gyógyír a
testnek, elixír a léleknek.
Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 fő részére az Orchidea Hotelben,
normál szobában, all inclusive ellátással. Külső és belső
termálvizes élménymedencék, fitness terem és pihenőszoba
használat.
Helyszín: Lipót
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Balneo Hotel Zsori
Thermal & Wellness ****

Elegancia és elérhető luxus vár a vadonatúj, gyönyörű
Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness szállodában. Itt a
magas minőségű gyógyvíz jelenlétére épülnek a wellness
és gyógyászati szolgáltatások. Ha magasra teszed a mércét, egyszerre vágysz egészségre, luxusra, kényeztetésre,
ínyenc gasztronómiára és wellnessre, akkor ez a hotel az
ideális választás!
Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 főre classic kétágyas szobában
félpanzióval és 1 órás bicikli használattal, vagy 1 éjszaka
2 főre classic kétágyas szobában félpanzióval, és 2 fő részére 20 perces választható kényeztető kezelés. Az úszó-,
élmény- és gyógymedence, a naturista-, finn-, infra és a
merülő medencés szauna, a gőzkamra, a barlangzuhany, a
tepidárium, az aroma-, só- és jégkamra, és a fitness terem,
valamint fürdőköpeny és törölköző használata.
Helyszín: Mezőkövesd
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Hétkúti Wellness Hotel
és Lovaspark ****

Az ellazulás, feltöltődés, megújulás színtere ez, kezdve a
Vízi világ wellness részlegtől a lovasklubon át a rusztikus és
magyaros hangulatú és ízvilágú két étteremig.
Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 főre a Hétkúti Wellness Hotelben
félpanzióval, 1-1 welcome koktél vagy long drink, a wellness
részleg használata, és 1-1 választható szolgáltatás 2 fő részére az alábbi kínálatból: 20 perces hidromasszázs kádfürdő választható aromával, vagy 20 perc szolárium használat,
vagy 1 órás lovaskocsis városnézés Móron, vagy 1 alkalom
lovaglás futószáron, karámban vagy terepen, tudásszintnek megfelelően. Időtartama max. 60 perc, vagy 1 alkalom
Nordic Walking vezetővel Vértesi túraútvonalon. Időtartama
kb. 1,5 óra, vagy Túrakerékpár kölcsönzés 1 napra. Úszó- és
gyermekmedence, jacuzzi, Kneipp-medence, szaunák, aromakabin, fitness terem használata.
Helyszín: Mór
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Royal Club Hotel ****
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Ambient Hotel & AromaSPA****

A vadonatúj klubhotel a Dunakanyar egyik legszebb részén
található. A letisztult, modern Royal Club érdekes kontrasztot alkot a fellegvár 750 éves falainak és a Duna hullámainak látványával. Masszázsok, himalájai sóterem, finn és
infraszauna, kül- és beltéri feszített víztükrű medence, Kneipp taposómedence, golfszimulátor... mind-mind csak rád
várnak!

Az Ambient egy különleges hotel, mely a wellness
szolgáltatások mellett, ez az első olyan szálloda
Magyarországon, mely illat élményekkel kényezteti az ide
látogatókat. Az illatszobákban nyugalmat és felfrissülést
lelhetünk a frissen kaszált fű, az erdőmélyi csend, a frissítő
fehér virágok, a nyugtató levendula vagy a fenyőerdei
levegőzés lehetőségét választva.

Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 főre kétágyas Standard szobában
reggelivel, welcome drink, és 1-1 választható szolgáltatás 2
főre: 45 perc Jáde köves masszázságy vagy 10 perc szolárium. Wellness részleg használat.
Helyszín: Visegrád

Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 fő részére szállás kétágyas
szobában félpanziós ellátással, valamint 30-30 perces
tengervíz/ vörösboros/ tejes-mézes fürdővel.
Helyszín: Komló-Sikonda
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Hotel Divinus *****

Látogass el partnereddel debreceni szállodába, és add át
magad az ötcsillagos kényeztetés élményének! Legyél vendége a kelet-magyarországi régió egyetlen ötcsillagos szállodájának!
Szolgáltatás: 1 éjszaka szállás 2 fő részére Superior szobában büféreggelivel valamint fejenként 30 perc svédmasszázzsal. A wellness részleg használata: 25- méteres úszómedence, melegvizes-relaxációs medence,
merülő medence, gyermekmedence, jacuzzi, finn szaunák,
infraszauna, fény és aromaterápiás gőzkabin, valamint
kardió- és erőfejlesztő gépekkel felszerelt fitness terem. A
gyermekjátszó használata. Fürdőköpeny, törölköző, papucs
és piperebekészítés.
Helyszín: Debrecen
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Anna Grand Hotel **** Wine&Vital

Kevés olyan szálloda van hazánkban, melynek nevét kivétel
nélkül mindenki a klasszikusan tökéletes eleganciával azonosítja. Itt megtalálható a klasszikus, valamint modern design elemekkel berendezett szoba is. A legmodernebb wellness szolgáltatások és a díjnyertes mesterszakács keze alól
kikerülő ínyenc ételköltemények kápráztatnak el.
Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 főre az Anna Grand Hotelben Classic vagy Deluxe kétágyas szobában (szabad kapacitástól függően), svédasztalos pezsgős reggelivel, fürdőköpeny, és 20
perces mentás-frissítő talpmasszázs 2 főnek. Az 1200 m-2-es
wellness részleg korlátlan használata: úszómedence, élményfürdő, jacuzzi, finn szauna merülőmedencével, infraszaunák,
gőzkabin, élményzuhanyok, Kneipp-taposó, jégkút.
Helyszín: Balatonfüred

3030 SD mosoly / 1 éj

Wellness üdülés -élménydoboz-

175

Tisza Balneum Hotel ****

Van úgy, hogy legszívesebben elmenekülnénk a városból,
zaj nélkül valahová, ahol akár becsukjuk, akár kinyitjuk a
szemünket, mindenütt harmónia és természetesség vesz
körül. Ez a hotel a Tisza-tó partján fekszik és páratlan
környezetben várja vendégeit. Tölts itt pár napot, és érezni
fogod, amint arcod, tested, lelked megsimogatja ez a különleges világ.
Szolgáltatás: 1 éjszaka 2 fő részére kétágyas szobában
reggelivel, valamint 20-20 perces arcmasszázs, frissítő talp
masszázs vagy relaxáló hátmasszázs. Balneum SPA, kültéri
medence, fitneszterem, fürdőköpeny használata, vízitorna,
szauna szeánszok (csokis, jeges, gyümölcsös, citromfüves,
mentás, kávés, stb.).
Helyszín: Tiszafüred
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Vezetéstechnikai kurzusok

A magabiztos vezetés nem csupán azért jó érzés, mert az
autót uralni határtalan szabadságot ad. A vezetéstechnikai
programon olyan ismereteket sajátíthatunk el, amelyekkel
nem jelent többé gondot a síkos út, a hirtelen fékezés, vagy
az új, nagyobb autó méretének kényelmes megismerése.
Szolgáltatás: 1 alkalom kb. 3,5 órás családi vezetéstechnika
kurzus 2 felnőtt és gyermekeik részére. A felnőttek „bázis típusú” képzésen vesznek részt: 50 perces elméletet követően
gyakorlati feladatokkal az ABS pályán. A gyerekek elektromos kisautók segítségével saját pályán gyakorolnak, vagy 1
főnek 1 alkalom Hungaroring Off-Road Centrum csomag: kb.
4 órás elméleti és gyakorlati „Crossover tréning” kifejezetten
összkerék meghajtású autókra, majd kb. 1 órás „Off-road
taxi” élményautózás terepen.
Helyszín: Mogyoród
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Pilóta élmény a fellegekben

Ha ezt a programot választod, egész biztosan ez lesz életed egyik legjobb napja. Repülni fogsz, ezért bízd magad a
fantáziádra, milyen módját választanád a levegő meghódításának. Akár te is vezetheted a repülőgépet!
Szolgáltatás: 1 fő részére kombinált légi élmény csomag
SF-25 Falke motoros vitorlázóval és 30 perc repülési idővel. A repülés során ki lehet próbálni a repülőgép vezetést,
a lebegés-túlterhelést és a vitorlázó repülést is. A program
egy 20 perces elméleti oktatással kezdődik, vagy 2 fő részére 30 perces kötelékrepülés 2 külön SF-25 Falke motoros vitorlázóval egyidőben, vagy 1 fő részére 30 perces
felhővadászat repülési program SAVANNAH típusú géppel,
vagy 1 fő részére bevezetés a pilótaképzésbe, mely 1 órás
elméleti felkészítést, és 45 perc repülés oktatást tartalmaz
Cessna-150 típusú repülőgéppel.
Helyszín:Tököli Repülőtér
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Búvárkodás Horvátországban

A tengerek titokzatos mélye mindig is vonzotta az embert, a víz
alatti világ varázslatos színeivel, pazar formáival és elképzelhetetlen teremtményeivel. Irány Horvátország, ahol a Galathea
Búvárközpont két helyszínen vár Téged, hogy megismertessen
a tengerekkel.
Szolgáltatás: Teljesen kezdőknek 3 alk. próbamerülés, mely
megosztható 3 főre. Teljes felszerelés biztosítva. vagy 1 főre 1
alk. check-dive, és 3 alk. parti merülés, teljes felszereléssel.
vagy 2 főre 1 alk. check-dive, és 2 alk. parti merülés. vagy 1
főre 1 alk. parti merülés vagy check-dive, és 2 alk. hajós merülés az 1-4. zónában teljes felszereléssel, vagy 4 alk. felszerelés
nélkül. vagy 1 főre 1 alk. check-dive vagy parti merülés, 1 alk.
parti merülés, 2 alk. hajós merülés az 1-4. zónában, és 1 alk.
éjszakai merülés. vagy 1 főre 1 alk. check-dive, és 1 alk. Krk/
Lukovo/Goli Adventure program, teljes felszereléssel.
Helyszín: Horvátország
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Flyboard és vízi ejtőernyő

A flyboard egy rendkívül különleges szerkezet. Képzeljünk
el egy víz felett magasan száguldó deszkát, melyből vízsugarak robbannak ki, irányítva ezt a fantasztikus filmbe illő
eszközt. Egy jetski motorjához csatlakoztatva röppen a levegőbe, ennek a sugárhajtóműve biztosítja a flyboard vízellátását. Ha egy egészen újra és izgalmasra vágysz, próbáld
ki ezt a fantasztikus repülő deszkát.
Szolgáltatás: 1 fő részére 30 perc flyboardozás, vagy 2 fő
részére 15 -15 perc flyboardozás, vagy 1 fő részére 15 perc
flyboardozás + 1 kör szóló vízi ejtőernyőzés, vagy 1 fő részére 10 perc flyboardozás + 2 fő részére 1 kör páros vízi
ejtőernyőzés.
Helyszín: Budakalász és Abádszalók
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Tankvezetés és lövészet

Nem nőtt fel még olyan fiúgyerek, akit ne érdekelt volna a
tankvezetés. Lánctalpakon vagy gumikeréken, de mindenképpen maradandó élményre számíthatsz. Hatalmas, nehéz és nehezen mozgatható harci gépeket kell majd vezetned és koordinálnod, mindezt páncélos fejvédőben, némi
kiképzés után. Felkészültél?
Szolgáltatás: 15 perc T-59 harckocsi vezetés + 15 perc
MTLBU lánctalpas jármű vezetés, vagy 15 perc T-59 harckocsi vezetés + lövészet 80db lőszerrel, vagy 15 perc T-59
harckocsi vezetés + 15 perc BRDM-2 lövészpáncélos vezetés, vagy 15 perc Tigris harckocsi replika vezetés + lövészet
80db lőszerrel.
Helyszín: Győr, Tapolca
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Merülés a cápák közé

Közelről ismerkedni az állatokkal mindig meghatározó élmény. Ha viszont valaki úgy érzi, hogy a kiskecskék mekegésénél és a lámák kérődzésénél borzongatóbb kalandra
vágyik, az látogasson el a Tropicariumba, és ugorjon fejest
a cápák közé. Életének különleges félóráját töltheti az egyik
legcsodáltabb állatfaj példányainak társaságában. Az ismerkedésben a vendéget merülésvezető segíti, aki az élményszerzés minden részletére ügyel.
Szolgáltatás: 1 fő részére 30-40 perces merülés cápák közé
a Tropicariumban.
Helyszín: Budapest, XXII. kerület
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Limuzin sofőrrel

Tandemugrás

1 órán át úgy töltheted idődet, akár egy szupersztár! Ugye
ez is elég izgalmas? Telepedj hát be barátaiddal a hatalmas
limuzin mindent elnyelő és mindenre félhomályt borító bendőjébe, és koccintsatok a sikerre a pezsgővel, amely már
Rátok vár jégbe hűtve! Ilyen szemmel biztosan nem láttátok
még Budapest fényeit, és ha ki kívántok pillantani a titokzatos sötétített üvegen kívül máshonnan is, használjátok
bátran a tetőablakot.

A szabadesés a világon az egyik legcsodálatosabban átélhető élmény. Megszűnik a távolság, minden ugyanakkora
lesz, nem változik a horizont sem. Csak lebegünk a levegőben. Majd tandempilótánk kinyitja színes kupolánkat,
ekkor kezdjük érzékelni a sebességet, és a légi operatőrt
figyelve döbbenünk rá, hogy mennyire sebesen szántjuk a
levegőt magunk is. Már a földet érés pillanatában visszavágyunk a levegőbe.

Szolgáltatás: 1-8 fő részére 1 órás körút Budapesten 8 személyes limuzinnal, 1 üveg pezsgővel és ásványvízzel. A program a Te általad megadott budapesti vagy környéki helyszínen kezdődik és ér végét a megadott időtartamon belül.
Helyszín: Budapest és közvetlen környéke

Szolgáltatás: 1 fő részére 1 alkalom tandemugrás.
Helyszín: Székesfehérvár – Börgönd (4.000 m)
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Intenzív Kiteszörf tanfolyam

185

Extrém barlangtúra

Hazánkban ez a leggyorsabban fejlődő vízi sport. A látványosság senkit se riasszon el. A fordulózás, krajcolás, lejtőszelezés és élezés könnyen megtanulható, és a kezdeti
bukfencek után felemelő érzés megtapasztalni ennek a
földön, vízen és levegőben folyó adrenalinsportnak szívet
dobogtató élményét. A felszerelés negyed akkora mint a
hagyományos szörfnél. Az oktatás intenzív és személyre
szabott, a legújabb deszkákkal és Kite ernyővel.

Olyan világba kukkanthatunk be, amelyet a mindennapi
életben csak fantáziánk segítségével láthatunk. Ezen
a különleges barlangtúrán a nyilvánosság elől elzárt,
kiépítetlen, csak profik számára látogatható barlangot
fedezhetünk fel. Szűk átjárókon, hatalmas csarnokokon
juthatunk el a kristálytiszta barlangi tóhoz, és biztosan
eszünkbe jut majd, vajon tényleg véget ér-e a világ azon a
ponton, amelyen a mindennapi életben nem hatolhatunk át.

Szolgáltatás: 1 fő részére 6 órás intenzív vízi kiteszörf oktatás + 1 óra elmélet Felszerelés biztosított.
Helyszín: Budapest, Balaton (változó)

Szolgáltatás: 4 fő részére fél napos extrém barlangtúra a
Mátyás-hegyi barlangrészekben. A túrához szükséges fejlámpa, sisak és overall biztosított.
Helyszín: Budapest
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Ejtőernyővel a Tisza-tó felett

A Tisza-tó hazánk egyik legcsodálatosabb természeti környezete. Ki ne álmodott volna már arról, hogy suhanva repül
egy ilyen gyönyörű táj felett? A vízi ejtőernyőzés ezt az álmot
váltja valóra, így akár 80 méteres magasságból élvezhetjük
a látványt, hogyan válik alattunk egyre apróbbá a világ.
Szolgáltatás: 2 fő részére 2 kör páros vízi ejtőernyőzés,
vagy 2 fő részére 1 kör páros vízi ejtőernyőzés + 1 fő részére
1 kör szóló vízi ejtőernyőzés.
Helyszín: Abádszalók

3950 SD mosoly

114

187

Hőlégballon utazás

Végre Te is átélheted, milyen élményt ad a hőlégballonon
történő utazás. Aki erre a kalandra vágyik, biztos azt is tudni szeretné, hogyan áll össze ez az emberiséget az egekbe
repítő szerkezet. Itt a lehetőség, hogy az összeszereléstől
kezdve részese legyél a programnak, ahol a felszállás, a lebegés majd a földet érés mind úgy zajlik majd, ahogy első
adrenalinra vágyó ősapáink idején. A pezsgős avatás is beletartozik a kalanddal teli utazásba.
Szolgáltatás: 1 fő részére kb. 1 órás hőlégballonos repülés
a Balatonnál, pezsgős v. üdítős koccintás, oklevél a pilóta
aláírásával, és 1 db az utasokról a magasban készített A/4
méretű színes fotó. A program kb. 3 órát vesz igénybe, melyből mininum 1 óra a repülés. A program minimum 7 főtől
indul.
Helyszín: Hévíz
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Terepsegway túra a Mátrában

A Segway nevű járgány a végtelen mókát jelenti. Próbáld ki és
éld át ezt az érzést is!
Szolgáltatás: 2 főnek 1 alk. Monsterroller túra, és 1 alk.
„Tüzes”/ „Tiltott”/ „Boszorkány”/ „Szeszélyes” terepsegway
túra a Mátrában, vagy 2 főnek 1 alk. „Lopakodó”/ „Ikarusz”/
„Adrenalin” terepsegway túra a Mátrában, vagy 2 főnek 2
órás Shredder túra a Mátrában, télen is, vagy 4 főnek 1 alk.
„Csúcstámadás” ranger terepjáró túra a Mátrában, télen is,
vagy 3 főnek 1 alk. „Tiltott övezet” ranger terepjáró túra a
Mátrában (télen is), vagy 2 főnek 1 alk. „Polaris expedíció”
ranger terepjáró túra a Mátrában, télen is, vagy 2 főnek 1
alk. „Római Aréna” terepsegway túra Hévízen, vagy 3 főnek 1
alk. „Hévíz by night” terepsegway túra Hévízen, vagy 4 főnek
1 alk. terepsegway Ösvény túra Budapesten, vagy további
lehetőségek a www.elmenyvilag.hu weboldalon felsorolva.
Helyszín: Mátrafüred, Budapest, Hévíz vagy Balatonfüred
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Motoros szán Romániában

Fedezz fel egy olyan vidéket, amelynek érintetlensége, vadsága és tisztasága napjainkban már csodaszámba megy.
Biharfüred, Románia egyik leggyönyörűbb tája, ahol a tél
olyan, mint ahogyan azt álmainkban elképzeljük. Ropogós
szűz hó, harapni valóan tiszta levegő és hatalmas fenyvesek. Ezen a tájon kalandozhatsz motoros szánnal, amely
teljes szabadságot és mobilitást biztosít ahhoz, hogy minden apró szegletét megismerd ennek a pazar vidéknek.
Szolgáltatás: 1-2 fő részére 4-5 órás túra 2 személyes motoros szánnal Romániában, Gyergyószentmiklóson (11001600 méter) vagy Biharon (1100-1800 méter).
Helyszín: Gyergyószentmiklós és Bihar, Románia
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Páros motoros siklóernyőzés

Mikor átölel a kék ég, új tartományba érkezel. A csend és a
béke világában jársz, ahol már csak a szél susogását hallani. A végtelen távlatok, dimenziók és a szabadság birodalma ez, a siklóernyőzés pedig a repülés legkönnyedebb formája, hiszen egy eddig ismeretlen közegben vándorolhatsz
kedvedre a gravitáció kötöttségei nélkül. Szeld át bátran az
eget partnereddel együtt, és térjetek haza a végtelen égbolt
képeivel!
Szolgáltatás: 2 fő részére 30-35 perces motoros siklóernyős
„szoktató repülés” 2 külön géppel, egyidőben.
Helyszín: Dunakeszi
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Száguldás F1-es pilótaként

Forma versenyautóban ülni nem mindennapi kaland, ám
teljesen egyedül száguldani a versenypályán, az sokaknál
túl van az elképzelhetőn. Amikor kattan az öv, eggyé vá
lunk az autóval, szinte beszippant. A motor már dorombol,
melegszik. Lassan kigurulunk a box utcából. Az ülésen
keresztül a motor minden rezdülése, a kerekek forgása a
testünkbe áramlik. Kanyarok, gyorsulások, adrenalin... Versenyautót vezetni egyszerű: gyorsan kell menni és élvezni,
hogy ehhez minden körülmény adott. Kaland, adrenalin, a
határtalan szabadság élménye: unásig ismételt kifejezések.
Ha lenyelted a gombócot, vár a pálya!
Szolgáltatás: 1 főre 10 perc pályaautózás LOTUS formula
Forma versenyautóval.
Helyszín: Kakucs
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Luxushajózás a Dunán

Egy kis luxusra vágytok, szeretnétek végre elengedni magatokat, hogy a nézelődésen és a pezsgőzésen kívül ne kelljen semmivel foglalatoskodnotok, az adrenalinról azonban
mégsem akartok teljesen lemondani, akkor Titeket vár egy
motorcsónakos dunai kirándulás. A Chapparal motorcsónak fedélzetén pezsgővel koccinthatunk a látványra, hátradőlhetünk, nézelődhetünk, és egyetértően bólinthatunk
a gondolatra, mely szerint: egy kis luxus mindenkinek jár!
A kirándulás végén egy apró kis meglepetés is vár Rátok.
Szolgáltatás: 70 perces motorcsónak körút BudapestSzentendre útvonalon 1-6 fő részére, korlátlan üdítőfogyasztással, 1 üveg pezsgővel és meglepetéssel.
Helyszín: Budapest

3950 SD mosoly

193

Rafting Ausztriában

Raftingoláskor az ember egy szokatlan közegben próbálja
megoldani a felmerülő kihívásokat, a hétköznapi életben
elsajátított technikákkal vagy azokon túl. A raftingot érdemes kipróbálni, mert fejleszti a személyiséget és jó levegőt élvezhetjük két napig. A folyó pedig, ha jól irányítjuk a
tutajt, igazi játszótárs. Ne hagyd ki a lehetőséget, vedd fel
az áramlat ritmusát, és lovagold meg a hullámokat a Salza
vadvizén!
Szolgáltatás: 2 fő részére 2 napos rafting Ausztriában, a
Salza folyón. A túrák minden esetben tartalmaznak kétszer 2,5-3 órás evezést és egyszer grill/ bogrács vacsorát,
valamint a teljes felszerelést.
Helyszín: Ausztria
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Sí és snowboard Semmeringen

Ízisz tűztánc show

A havas domboldalon, tapasztaltabbaknak hegyoldalon történő lesiklás akár snowboardon akár sílécen olyan élmény,
amely meghatározó számos ember vagy család életében. Az
alapok elsajátítását profi magyar oktatók segítik, és a két
nap alatt biztos alaptudásra teszel majd szert. Adj hát lehetőséget magadnak, hogy az eddig csak átvészelt teleket a
jövőben lelkesen és izgatottan várd!

Lépj be velünk a tűz birodalmába! Egy olyan varázslatos élményre hívunk, ahol az ősi elemek legforróbb darabjáé lesz
a főszerep. A Tűzvarázs produkció Ízisz tűztánc előadása
mindenkit megbabonáz, aki végignézi ezt a páratlan bemutatót. Csodálatos mozdulatok, a harmónia, a vadság, az ősi,
termékenységi tánc, a hastánc és a lángok adják ennek a
páratlan show-nak az izgalmát.

Szolgáltatás: 1 fő részére 2 napos sí- vagy snowboard oktatás kis csoportban, transzferrel Soprontól oda-vissza.
Teljes felszerelés biztosított (síléc/snow-board, bakancs,
bukósisak), vagy 2 fő részére 1 napos sí- vagy snowboard
oktatás kis csoportban, transzferrel Soprontól oda-vissza.
Teljes felszerelés biztosított (síléc/snowboard, bakancs,
bukósisak).
Helyszín: Ausztria

Szolgáltatás: 15 perces Ízisz tűztánc show privát előadás
tüzes legyezőkkel, tüzes karddal, tűznyeléssel és más látványos eszközökkel, a kupon felhasználó által biztosított
helyszínen.
Helyszín: A felhasználó által biztosított helyszínen kitelepüléssel.
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Élményrepülés helikopterrel

Helikopteren utazni önmagában is összehasonlíthatatlan
élmény, hiszen a zárt tér ellenére nem dobozban érezzük
magunkat, hanem úgy, mintha egy olyan különleges, velünk
együtt mozgó szerkezettel szereltek volna föl bennünket.
Arra azonban biztosan nem gondoltál, hogy egy helikopter legalább annyi kunsztra képes, mint egy repülő. Le lehet állítani a motorját a levegőben, de akár függőlegesen
is lebeghetünk, vagy éppen vakmerő csavarokat, flippeket
hajthatunk végre.
Szolgáltatás: 1 fő részére 15 perces élményrepülés
Sweitzer 300 CB típusú helikopterrel. A program 1 db vagy
1-3 fő részére 20 perces élményrepülés gázturbinás helikopterrel. A program 3 db Adrenalin kuponnal vehető
igénybe.
Helyszín: Budaörsi repülőtér
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Ariel-Atom vezetési élmény

300 lóerő. Mindössze 470 kg. 250 km/h végsebesség.
Ez az Ariel-Atom. Forma 1 pilóták, dúsgazdag autógyűjtők, világsztárok és sportautó-tesztelők kedvence. Akinek szenvedélye a vezetés, itt a lehetőség a világ legnagyobb vezetési
élményét nyújtó közúti, széria sportautójának megfuttatása. Pár
másodperc, és már 100- on, aztán 200-on jár. Próbáld ki a világ
legélvezetesebb sportkocsiját, és tapasztald meg a vezetés legfantasztikusabb élményét!
Szolgáltatás: 1 alkalom kb. 15 perces Ariel-Atom alap tesztvezetés,
melynek során az élménykupon felhasználó intenzív gyorsulással
220 km/h sebességgel száguld egyenes pályán, majd 1 alkalom
kb. 20 perces Ariel-Atom haladó tesztvezetés, melynek során a
tesztvezető egy 4000 nm-es területen gyakorolhatja a fordulókat
és kanyarokat.
Az alap és haladó program egymásra épül, vagyis 1 személy tudja
azokat igénybe venni.
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Az ÉlményVilág Akcióval kapcsolatos további, részletes információk elérhetőek:
Vaillant Saunier Duval Kft. - Saunier Duval Brand
Személyesen:
1117 Budapest, Hunyadi J. út 1. címen,
Telefonon:
+36 1 464 7824
Interneten:
www.elmenyvilag.hu oldalon, E-mailben: elmenyvilag@duval.hu címre küldött üzenettel.
Az Akció teljes részvételi szabályzata megtalálható a www.elmenyvilag.hu internetes oldalon.
Az Akció hivatalos elektronikus levelezési címe: elmenyvilag@duval.hu
Az élményajándékok pénzre át nem válthatók. Az élményajándékok értékéhez kapcsolódó adó-és járulékfizetési
kötelezettséget, valamint az ajándékok kézbesítési költségét a Vaillant Saunier Duval Kft. viseli.

Érvényes: 2016. 09. 15-től 2017. 09. 15-ig vagy visszavonásig.
Prospektus neve: Saunier Duval – Élményvilág Album – 2016-2017.
Prospektus cikkszáma: S-02-01-16-EVA-0916.
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a Saunier Duval ÉlményVilág Albumban közölt információkban,
képekben és tartalomban bizonyos esetekben eltérés lehetséges.
A Vaillant Saunier Duval Kft. és az FDB Kft. (Feldobox) fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül
megváltoztassák a prospektusban szereplő élményajándékok tartalmát és a programlehetőségek listáját.
Emellett minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy az albumban közöltek megfeleljenek a valóságnak.
Tekintettel arra, hogy a programlehetőségek listája folyamatosan változhat, kérjük, hogy kövessétek figyelemmel az
internetes honlapunkat (www.elmenyvilag.hu) vagy tájékozódjatok ügyfélszolgálatunknál (+36 (1) 464 78 24).
Azt tanácsoljuk, hogy az SD mosolyértékek beváltása előtt minden esetben érdeklődjetek a programlehetőségekről
képviseletünknél.
A Saunier Duval nem tehető felelőssé semmilyen nyomdai hibáért vagy pontatlanságért.

