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Bővebb információ és kedvezményes programok listája honlapunkon a Feldobox Klub 

menüpont alatt. A Klub előnyei magánszemélyeknek szólnak.

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

Klub

Ajándék vásárláskor

Élmény ajándékainkat kényelmesen és kedvezményesen
rendelheti meg online.
 Ingyenes házhozszállítás a kártya tulajdonosoknak 
 a min. 10.000 Ft értékű rendelésekre.
 És 8% árengedmény minden 15.000 Ft feletti vásárlás után.

Programokra saját magának

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

www.feldobox.hu

kártya
élmény

O lyan vidékekre hívjuk, ahol a természet szépségei, vagy egy-egy méltán híres 
magyar város csodái már önmagukban is megérnék az utazást. Ajándékának 

egyedi hangulatú, választható szállásai, és a hozzájuk tartozó változatos programok 
teszik még felejthetetlenebbé a kikapcsolódást. Mert pihenni aktívan is lehet, 
tapasztalja meg Ön is!

A Feldobox csapat
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Program térkép:

Üdvözöljük a feldobó élmények világában!

Aktív Pihenés ajándékának programajánlatából saját 
maga választhatja ki azt az élményt, amelyre a legjobban 
vágyik. Sokszínű és minőségi szolgáltatásokat nyújtó 
partnereket válogattunk össze Önnek. Csak választani 
kell a katalógus alapján a 30 úti cél és programjaik közül 
- nem lesz könnyű! - és nem marad más hátra, mint 
élvezni a felejthetetlen élmény minden pillanatát!

Hogyan működik a Feldobox ajándék?

A részletes felhasználási feltételek a katalógus 78. oldalán, és az Élménykupon hátoldalán olvashatók.

Válasszon egy
úti célt.

1 Foglalja le
a partnernél.

2 A helyszínen adja 
át a kupont.

3 Élvezze a feldobó
élményt!
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A
Bonne Chance Hotel a festői nyugat – magyarországi régió egyik legszebb pontján 
található. A környező erdők nyugalma felfrissíti a testet és a lelket egyaránt. A nagyvárosok 
zajában mindig ott motoszkál bennünk a természethez való visszatérés vágya. Eggyé 

válni a környezettel, elmélyedni magunkban egy olyan helyen, ahol nem csörög a telefon, nem 
dübörögnek a járművek, ahol az élet apró részletei a maguk teljességében tündökölnek. A Bonne 
Chance Hotel tulajdonosainak filozófiája az üdülésnek ezt a formáját helyezi előtérbe. Wellness 
szolgáltatások nélkül is lehet tartalmasan és élményekben gazdagon üdülni. A séták a hatalmas, 
400 tő fűszernövényt  rejtő kertben, a házilag sütött kenyér íze, vagy a kellemes fáradság a 
pedálos gokart kipróbálása után örökre bevésődnek a szép emlékek közé. A romantikus, vidéki 
hangulat, a kitűnő étterem, a környék számtalan érdekessége, mind egy emberközpontú világ 
részei, hiszen ezen a környéken még kerítés sincs a kertek körül. Nincs rá szükség.
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 Elérhetőség:
Bonne Chance Hotel & Restaurant

Cím:  8887 Bázakerettye, Fő u.72.
Honlap:  www.bonnechance.hu

Foglalás:
Telefon: 93/348-051, 70/377-0885
E-mail: info@bonnechance.hu 

Elvonulás a zalai természetbe

 Elhelyezkedés/megközelítés:

Budapest felől az M7-es autópá-
lyán 240 km-re, Soprontól a 84-es 
úton indulva 158 km-re, Nagykani-
zsától a 7-es úton 30 km-re.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére 1 éjszaka standard kétágyas szobában 
reggelivel + 2 óra pedálos gokart használat.

A Feldobox Élménykupon egész évben bármikor 
beváltható a szállodával előre egyeztetett időpontban, a 
szabad helyek függvényében.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt-
tartózkodását, a Bonne Chance Hotel 15% kedvezményt 
biztosít a napi szobaárakból. 

¥	Hasznos információk:
� Előzetes bejelentkezés szükséges.
� Bejelentkezés 14:00 órától, kijelentkezés 10:00 óráig.
� Szállás 3 éves kor alatt ingyenes, 3-10 éves kor között 
kedvezményes.
� Wifi, ingyenes parkoló, díj ellenében kisállatokat is 
fogadnak.
� Házilag készített kenyér, croissant, lekvárok, 
savanyúságok, laktóz- és gluténmentes ételek is.

¥	Programlehetőségek a környéken:
� Orchideafarm és Trópusi kert Dobronakban.
� Szent György Energiapark.
� Kistolmácsi tó.
� Vétyemi Ősbükkös.
� Budafai arborétum.
� Termálfürdő Bázakerettye. 

¥	Nyitva tartás:
Egész évben előzetes bejelentkezés alapján.
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A
horvát tengerpart talán a legszebb egész Európában. Kristálytiszta víz, vadregényes 
öblök, gyönyörű strandok várják az idelátogatókat. Azoknak, akik a természet 
közvetlen szomszédságában szeretnének nyaralni, a kempingezés a legideálisabb 

kikapcsolódás. Sátorban ébredni, közvetlenül a tengerparton, és egy aktív pihenéssel 
eltöltött nap után a tenger morajlását hallgatva elaludni, ez a senji Ujča kemping 
legfőbb varázsa. A családias hangulatú öbölből nagyszerű kirándulásokat lehet tenni 
a környéken. Ellátogathatunk a plitvicei vízeséshez, felkereshetjük a Velebiti Nemzeti 
Parkot, és Senj történelmi óvárosát is érdemes megtekinteni. Ha valaki a víz közelében 
érzi csak jól magát a nyaralás alkalmával, ő sem fog unatkozni, hiszen tengeri kajak 
túrák során fedezheti fel a környező öblöket és lakatlan szigeteket. Egy horvátországi 
kempingezés mindenképpen örök emlék marad.

Kemping és kajak Horvátországban
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 főnek 2 éjszaka saját sátorral parcellán, valamint 2 db 
egyszemélyes tengeri kajakbérlés 2 órára.

Amennyiben búvárkodni is szeretne, partnerünk 15% 
kedvezményt biztosít a Feldobox kuponnal érkezőknek.

¥	Hasznos információk:
� Előzetes foglalás szükséges. A szállás foglalását csak 
a Galathea Búvárközpont partnerünkkel tudja intézni, a 
szabad kapacitástól függően. Amennyiben ezt az úti célt 
választja, keresse őket minél előbb, ne várjon az utolsó 
pillanatig. Magyarul beszélnek. 
� Nem tartalmazza a kemping felszerelést. 
� Vigye magával a személyi igazolványát vagy útlevelét. 
� A kajakozáshoz úszás tudás szükséges.
� Ajánlott naptejet, sapkát és napszemüveget csomagolni.

¥	Érdekességek a környéken:
� Nehaj-erőd.
� Plitvicei-tavak.
� Velebiti Nemzeti Park.

¥	Nyitva tartás:
A senji bázis június 1-től augusztus 31-ig, májusban és 
szeptemberben pedig hosszú hétvégéken van nyitva.

 Elérhetőség:
Galathea Búvárközpont 

Iroda:  1065 Budapest,
  Weiner Leó u. 3.
Honlap: www.galathea.hu
Telefon: 1/311-6485, 30/250-8800
E-mail: galathea@galathea.hu

Kemping:
Camp Ujča-Vučja draga bb,
53284 Sv. Juraj
Honlap: www.camp-ujca.com

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Sejn városa Rijekától 70 km-re, 
Budapesttől pedig 505 km-re van. 
A partnerünk bázisa a Camp Ujča 
területén található.



E
tyeken, Budapest szőlőskertjében, harmonikus vidéki környezetben várja látogatóit 
a Rókusfalvy Birtok. Neve a borbarátok számára mára szinte összeforrt Etyek 
nevével, hiszen komoly szakemberek előtt is bizonyított borok és pezsgők születnek 

itt. Innen 1 km-re található a Rókusfalvy Fogadó, ahol Patai Lajos konyhafőnök helyi, 
szezonális alapanyagokból a hagyományokon alapuló, de a legújabb gasztronómiai 
trendeket követő, folyamatosan megújuló menüsorral várja a vendégeket. Nem véletlen, 
hogy a Gault&Millau Étteremkalauz is ajánlja a helyet az olvasóinak. A fogadó a 
parasztház jelleget remek ízléssel megőrző külső és belső terekkel, otthonos hangulatot 
teremt az ide betérőnek. Pihenje hát ki a Rókusfalvy Fogadó kiváló panziójában a borral 
vagy pezsgővel kiegészült estét!

Kiruccanás Etyekre
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére 1 éjszaka a Rókusfalvy Fogadóban reggelivel 
+ 1 üveg Törley Extra Dry pezsgő/Fresküvé/rozé bor 
bekészítés a szobában.

A Feldobox Élménykupon egész évben bármikor 
beváltható a fogadóval előre egyeztetett időpontban, a 
szabad helyek függvényében.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt 
tartózkodását, a Rókusfalvy Fogadó 15% kedvezményt 
biztosít a napi szobaárakból. 

¥	Hasznos információk:
� Programkínálat helyben: bor- és pezsgőkóstolók, 
családi rendezvények és szezonális programok 
a disznóvágástól a piknikkosaras vagy tandemes 
kirándulásig. 
� Borfogyasztás csak 18 éven felülieknek.
� Szivarszoba kandallóval.
� Légkondicionált.
� Terasz.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Korda filmpark.
� Törley gyűjtemény és látogatóközpont.
� Kirándulás a Madárszirthez és a Százlépcsőhöz.
� Séta a Kálvária-dombon.
� Körpince-sor, Magyar kút.

¥	Nyitva tartás:
Egész évben, előzetes bejelentkezés alapján.

 Elérhetőség:
Rókusfalvy Fogadó és Birtok 

Cím:  2091 Etyek, Alcsúti út 4.
Honlap: www.rokusfalvyfogado.hu
Telefon: 22/597-097, 20/558-4238
E-mail: info@rokusfalvyfogado.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől kb. 35 km az 1-es úton 
Biatorbágy irányában. A fogadó a 
városba érkezve kb. 1 km, a főtéren 
lévő templom után a harmadik utcában 
található jobbra. 



A
Bocsár dűlőn, Balatonfüred szomszédságában található 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. Kóstolja végig a 
Koczor Pincészet borait, szívja magába a levegő különleges zamatát, költsön el egy 
finom vacsorát párjával a páratlan, helyi borok társaságában, és ébredjen balatoni 
kilátással! Ha nem tud betelni a domb tetején szemük elé táruló panorámával, akkor 
pattanjon biciklire, guruljon le a tópartra és csobbanjon egyet a hűs vízben. Csak ne 
feledje, visszafelé emelkedik az út!

Vendégségben Füred felett
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 főre 1 éjszaka szállás a Koczor Pincészet fogadójában 
reggelivel, valamint 2 kerékpár kölcsönzés egy napra, 
vagy a 2 főnek egy 4 tételes borkóstoló vacsorával és 
szakszerű borbemutatóval.

Feldobox Élménykupon egész évben bármikor 
beváltható előre egyeztetett időpontban, a szabad helyek 
függvényében. Érdemes minél előbb bejelentkezni. 
További éjszakák esetén 10% kedvezmény a szállás 
díjából. 

¥	Hasznos információk:
� A borkóstolón csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
� Terasz balatoni panorámával.
� Az étterem légkondicionált.
� Etetőszék.
� Kemence és grillező.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Esterházy strand és élményfürdő.
� Kisfaludy strand.
� Hajózás a Balatonon.
� Kiránydulás a Jókai kilátóhoz, a Tamás hegyre.
� Látogatás a Lóczy barlangba, a Vaszary-villába.
� Séta a Tagore sétányon és emlékfa parkban.

¥	Nyitva tartás:
A fogadó egész évben működik. Az étterem májustól 
szeptember végéig minden nap 12:00-21:00 között tart 
nyitva, októbertől májusig csak bejelentkezés alapján.

 Elérhetőség:
Koczor Pincészet és
Vendégfogadó 

Cím:  8230 Balatonfüred,
  Bocsár dűlő 0118/12 hrsz.
Honlap: www.koczorpince.hu
Telefon: 30/743-1508
E-mail: info@koczorpince.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
A pincészet a Balatonfüred feletti 
domboldalban, a városon kívül 
tálalható, az Aszófőre vezető úton, 
jobbra.



S opron rengeteg látogatót vonz a világ minden tájáról, és kihagyhatatlan élmény 
a belföldi turisták számára is. Ha szabadidejét aktívan kívánja eltölteni, a 
Boutique Hotel Civitas és a Palatinus Szálló kiváló hely arra, hogy a mozgalmas 

nap után nyugodtan hajtsa álomra fejét. A program azonban nem csupán a kényelmes 
szálláshelyekben történő tartózkodásból áll. Válassza a soproni kikapcsolódást, és 
találja ki, milyen programba vetné bele magát igazán! Tűztorony, Dömötöri Cukrászda, 
Esterházy-kastély Fertődön, Harrer Csokoládéműhely látogatása kóstolóval, Zsindelyes 
Pálinkaház borkóstolója, Jégverem Fogadó traktája, Ligneum Látogatóközpont interaktív 
kiállítása és Creme Pálinkávézó: a változatos színes időtöltések és életre szóló élmények 
Sopronban önre várnak!  

 Elérhetőség:
Palatinus Szálló

Cím:  9400 Sopron, Új utca 23.
Honlap: www.palatinussopron.com
Telefon: 99/523-816
E-mail: info@palatinussopron.com

Boutique Hotel Civitas

Cím:  9400 Sopron, Rákóczi u. 33.
Honlap: www.civitashotel.com
Telefon: 99/788-228
E-mail: info@civitashotel.com

Soproni városnézés

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Mindkét hotel Sopron belvárosában 
található, gépjármű parkolóhellyel 
korlátozott számban rendelkeznek, 
ezért előzetes helyfoglalás szükséges. 
A parkolás díjköteles.

¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére 1 éjszaka szállás a Boutique Hotel 
Civitasban vagy a Palatinus Szállóban, valamint egy 
program az alábbiak közül:

- Belépő a Tűztoronyba, és 1-1 sütemény a Dömötöri 
Cukrászdában. 
- Tárlatvezetés a fertődi Eszterházy-kastélyban.
- Csokoládékóstoló a Harrer Csokoládéműhelyben.
- 5 tételes borkóstoló és hidegtál a Soproni Borház és 
Zsindelyes Pálinkaházban.
- 3 fogásos vacsora a Jégverem Fogadóban, több menü 
közül lehet választani.
- Belépő a Ligneum Látogatóközpontba, és 
ajándékutalvány a Creme Pálinkávézóba.

A Feldobox Élménykupon a VOLT fesztivál kivételével 
bármikor, kiemelt ünnepeken csak minimum plusz 1 
éjszaka foglalásával használható fel.

További éjszakák esetén 15% kedvezmény a szállás 
díjából. Érdeklődjön foglaláskor a kívánt program 
részvételi feltételeiről.

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14:00-tól, kijelentkezés11:00-ig.
� Wifi, TV, széf, térítés ellenében zárt parkoló.
� Borfogyasztás csak 18 éven felülieknek.

¥	Programlehetőségek a környéken:
� Ó-zsinagóga, Soproni Bányászati Múzeum, Páneurópai 
Piknik emlékhely, Károly-magaslati kilátó, Fertőrákosi 
kőfejtő, Nyirkai-hany.
� Feldobox élménykártyájával 10% kedvezmény itt: Lővér 
kalandpark, Magyar Extrém Sport Klub – kajakozás a 
Fertő-tavon, Sopron Rally autóvezetés. 12 13



É
rezte már, miközben autóval utazott egy borvidéken, hogy legszívesebben megállna, 
és kiszállna a szőlőtőkék közé? Most ezt bátran megteheti! Térképpel, két keréken 
vághatnak neki a szőlőhegyeknek és pincészeteknek, biciklivel fedezhetik fel 

a lankákat és buckákat, ami garantáltan emlékezetesebb élmény, mint egy kocsi 
belsejéből nézni a tájat. A Villányi borvidéken pedig bőven akad felfedezni való… Miután 
kellemesen kifáradtak, a Jackfall Bormanufaktúrához térhetnek „haza” Kisjakabfalvára. 
Itt megismerkedhetnek a Jackfall csúcsminőséget közelítő boraival, melyekkel máshol, 
mint például a fővárosban, csak igen kevés – ám annál exkluzívabb – helyen találkozhatunk. 
A tájegység építészeti hagyományait őrző, romantikus szálláson igazi vidéki hangulat, 
házias ízek, és reggeli kakaskukorékolás teszik teljessé a kikapcsolódást. 

Villány vidéke két keréken
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére 1 éjszaka a Jackfall Bormanufaktúra 
panziójában reggelivel, valamint 2 mountainbike 
kerékpárkölcsönzés egy egész napra, térképpel és 
részletes útvonaltervvel a Villány-Siklósi borúton.

A Feldobox Élménykupon egész évben bármikor 
beváltható a panzióval előre egyeztetett időpontban, a 
szabad helyek függvényében.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt 
tartózkodását, a Jackfall Bormanufaktúra 10% 
kedvezményt biztosít a szállásdíjaiból.

¥	Hasznos információk:
� Borkóstoló és borvásárlási lehetőség helyben.
� Nyári szezonban naptejet, napszemüveget és 
szúnyogriasztót érdemes vinni.
� Kerékpározáshoz megfelelő cipőt és ruházatot készítsen.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Villány-siklósi pincészetek látogatása.	
� Biciklizés a Villány-Siklósi borúton.
� Kirándulás a Szársomlyó-hegyre.
� Séta a Villányi Templom-hegyre.
� Harkányi Gyógy- és Strandfürdő.
� Pécsi városnézés.
� Siklósi vár látogatása.
� Látogatás a Konrád házba Kisjakabfalván.

¥	Nyitva tartás:
Egész évben, előzetes bejelentkezés alapján.

 Elérhetőség:
Jackfall Bormanufaktúra fogadója 

Cím:  7773 Kisjakabfalva, Fő u. 23.
Honlap: www.jackfall.com
Telefon: 72/492-061, 20/555-1727
E-mail: szallas@jackfall.com

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapestről az M6-os autópályán, 
majd az M60-as úton Borjád felé 
Villányig, onnan Kisjakabfalva kb. 3 km.



B
alaton, nyár, napsütés, vitorlába kapó szél és a hullámok csobbanása. Az aktív 
pihenésre vágyók minden igényét kielégíti a T Flotta által nyújtott nyaralási 
lehetőség. 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 páratlan balatoni 
napfelkelte már a vízen érheti a korán kelőket, hiszen a kabinban eltöltött éjszaka 
után sétahajózásra is lehetőségünk nyílik, kísérővel vagy tapasztaltabbaknak anélkül. 
A gyerekek is lélegzetelállító kalandokat élhetnek át, kedvükre „kalózkodhatnak” 
a hullámok hátán, pont úgy, mint kedvenc hőseik. A végtelenség érzése, a vitorlázás 
nyugalma ellazítja, feltölti, és harmóniába hozza önmagával az idelátogatókat. A Balaton 
egy örök, generációkon átívelő „hangulat”, amit mindenkinek át kell élnie.

Éjszaka a magyar tengeren
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
1 éjszaka 2-3 főnek egy vitorlás hajón a siófoki 
vitorláskikötőben az Aranyparton, valamint 
személyenként 1-1 sétahajó/kalózprogram jegy.

Amennyiben szeretne nappal kihajózni, a T Flotta 15% 
kedvezményt biztosít a vitorlás hajók bérleti díjaira. 
Kísérő nélkül kishajó vezetői engedély szükséges.

Érdeklődjön foglaláskor a sétahajózás részvételi 
feltételeiről. 

¥	Hasznos információk:
� Előzetes foglalás szükséges.
� Attól függően, hogy mikor foglalt a hajó, beszállás 
legkésőbb 19:00 órától, kiszállás 09:00 órakor vagy 
később, ha szabad a hajó vagy másnapra kibérlik.
� A vitorlás hajó nem olyan, mint egy szálloda, például 
nincs fürdőszoba, a hálókabin egyszerű. Takarót, 
hálózsákot vigyen magával.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Motorcsónakozás a T Flottával (Feldobox élménykár-
tyájával 15% kedvezmény).
� Zamárdi Kalandpark (Feldobox élménykártyájával 15% 
kedvezmény).
� Aranyparti szabadstrand.
� Flört the Club, Palace Dance Club, Beach Club…
� Balatoni sellő, Thanhoffer és Jókai Villa.
� Töreki természetvédelmi terület.

¥	Nyitva tartás:
Április közepétől október végéig, előzetes egyeztetés 
alapján.

 Elérhetőség:
T Flotta 

Cím:  8600 Siófok
  Aranypart,
  Stefánia Vitorláskikötő 
Honlap: www.tflotta.hu
Telefon: 30/542-4547
E-mail: hajoberles@tflotta.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Találkozási pont a siófoki 
vitorláskikötőben az Aranyparton.



B udapest igazi lüktető világváros, melynek festői szépsége, belvárosa, pezsgő 
élete, éjszakai kavalkádja, ezer látványossága és kulturális programjai 
számtalan utazót vonzanak minden korosztályból, a világ minden tájáról. Most 

Ön is úgy ismerheti meg a fővárost, hogy elvegyül annak mindennapjaiban. Kiindulási 
pontként olyan szálláshelyek közül választhat, melyeknek pesties hangulata, páratlan 
miliője pillanatok alatt magával ragadja, és olyan programokon, kiállításokon vagy 
kulináris kirándulásokon vehet részt, amelyek megmutatják Budapest sokszínűségét. 
Ajánlataink kihagyhatatlanok, ám csupán bevezetőként szolgálnak ahhoz az élményhez, 
amely éjjel és nappal várja Önt a Duna két partján, és amelyek minden bizonnyal tovább 
marasztalják majd.   

 Elérhetőség:
Apartman Budapest és Budapest 
Opera Minihotel

Iroda: 1094 Budapest, Bokréta utca 5.
Honlap: www.apartmanbudapest.com
Telefon: 20/234-8302
E-mail:
iroda@apartmanbudapest.com

Szállás helyszínek:

- Budapest Opera Minihotel:
 VI. ker. Zichy Jenő utca 20

- Budapest City Center Apartments:
 V. ker. Belgrád rakpart 19.

- Corvin Apartment Budapest:
 VIII. ker. Corvin sétány 1/b

- Apartman Budapest:
 IX. ker. Bokréta utca 4

- Apartment Budapest Peace:
XIII. ker. Üteg utca 19

Budapesti életérzés
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 főre 2 éjszaka szállás az Opera Minihotelben (6. ker.).
vagy 
2 főre 1 éjszaka egy stúdió apartmanban (5. vagy 8. ker.).
vagy 
4 főre 1 éjszaka nappali + 1 hálós apartmanban (9. vagy 13. ker.).

Egy programot is választhatnak a következőkből:
- Belépő a Tropicarium-Oceanariumba 2 főre.
- Bringóhintó/családi tandem a Margitszigeten 2-6 főre.
- Családi belépő a Láthatatlan kiállításra.
- Indiai ebéd a Kashmir étteremben 2 főre.
Érkezéskor kapnak egy Fantázia utalványt, amivel ezeket 
a programokat igénybe vehetik. A programok részletes 
leírása és részvételi feltételei a Feldobox honlapon 
megtekinthetőek.

Az élménykupon a Forma-1 idénye alatt, valamint a 
szilveszter és augusztus 20-ai ünnepek kivételével 
bármikor felhasználható. További éjszakák esetén 10% 
kedvezmény a szállás díjából. Az apartmanok és stúdiók 
csak minimum 2 éjszakára foglalhatók.

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés előzetes egyeztetéssel, kijelentkezés 11:00-ig.
� Az apartmanoknál a parkolás biztosított.
� Összesen 2 db apartman, 2 db stúdió és 5 db hotelszoba.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Múzeum, kiállítás, koncert, színház (Feldobox élménykártyájá-
val 10% kedvezmény az Új Színház saját székhelyi előadásaira).
� Hajós városnézés (élménykártyájával 10% kedvezmény a 
Legendával, és 15% a Dunaramaval).
� Hősök tere, Állatkert, Budai vár, Gellért-hegy, Citadella...
� Télen Karácsonyi vásárok, korcsolyázás a Városligetnél.



A
Borbély Pincészet a Badacsonyi borvidék vulkanikus talajon termett, terroir jellegű 
borainak legjavát kínálja a kiváló, kézműves csúcsborokat kóstolni vágyó vendégnek. 
Aki idelátogat, nem csupán különleges borkóstoló túrán vehet részt, de bejárhatja 

a birtokot, megízlelheti a vendégfogadó konyhájának természetes, mégis különleges 
ízeit, és festői környezetben töltheti a napját, éjszakáját, kiváló borok társaságában.  
A Borbély Pincészet a nagyhírű borvidék egyik kiválósága, mely több díjnyertes nedűt 
is letett már a szomjas borbarátok asztalára. Hangulata mégis közvetlen, családias és 
egyszerűségében hívogató, hisz mi máson lehetne itt a hangsúly, mint az ászok érleléses, 
pompás borokon, a friss, házias ízeken, a páratlanul gyönyörű tájon és a közvetlen, 
otthonos vendéglátáson? Ön is jól érezné itt magát!

Badacsonyi szőlőhegyen…
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 főre 1 éjszaka a Borbély Családi Pincészet 
vendégházában reggelivel és hideg vacsorával (házi 
készítésű paraszttál), valamint 1-1 pohár bor a 
Ház Borából, és jó idő esetén a szőlőbirtok vezetett 
látogatása.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt 
tartózkodását vagy bort vásárolni, a Borbély Családi 
Pincészet 10% kedvezményt biztosít.

¥	Hasznos információk:
� Érdemes minél előbb bejelentkezni.
� A szállás novembertől február végéig csak úgy 
vehető igénybe, ha minimum 6 vendég tartózkodik a 
vendégházban.
� Grillezési, bográcsozási lehetőség helyben. 
� Bolti forgalomba nem hozott borkülönlegességeket is 
kóstolhat a pincészetben.
� Borfogyasztás csak 18 éven felülieknek.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Borút a Vulkánok-völgyében.
� Séta a Badacsony tanösvényen.
� Túra a Kisfaludy kilátóhoz. 
� Kirándulás a Rózsa kőhöz.
� Látogatás a Folly Arborétumba.

¥	Nyitva tartás:
Március 1-től december 1-ig, előzetes bejelentkezés 
alapján.

 Elérhetőség:
Borbély Családi Pincészet & 
Vendégház 

Cím:  8258 Badacsonytomaj,
  Káptalantóti út 19.
Honlap: www.borbelypince.hu
Telefon: 87/321-833, 30/9271-414
E-mail: info@borbelypince.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől kb. 170 km. A pincészet 
a Káptalantótiba vezető úton 
Badacsonytomajtól kb. 2 km-re, balra 
található.



K
ülönleges és pezsdítő kikapcsolódásra invitáljuk Önt, ahol minden körülmény az 
élet kellemes és aktív megélésének élvezetét szolgálja. Győr csodaszép városa 
önmagában is megér egy néhány napos kirándulást, ha pedig olyan helyen 

adódik alkalmunk megszállni, mint a Natural Panzió, talán még meg is toldanánk 
tartózkodásunk idejét. Akár családdal, akár más társaságban érkeznek, a vendégek 
kényelmét igény szerint szobák, apartmanok illetve a mesés kemping szekció szolgálja. 
A panzió kifogyhatatlan a programokból. A hatalmas, füves kertben játszótér, tűzrakó 
hely, squash, pingpong, aerobic, zumba, pilates, szauna, jakuzzi járul hozzá az idő 
aktív eltöltéséhez, és ahhoz, hogy a vendég minden nap friss erővel vágjon neki Győr, e 
csodálatos város, valamely rejtett szegletének felderítéséhez.

Feltöltődés Győrben
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére 2 éjszaka standard szobában, valamint  1 
óra squash/ping-pong/aerobik/zumba/pilates (egyet 
választhatnak) 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.

A Feldobox Élménykupon egész évben bármikor 
beváltható előre egyeztetett időpontban, a szabad helyek 
függvényében. Érdemes minél előbb bejelentkezni. További 
éjszakák esetén 15% kedvezmény a szállás díjából. 

Érdeklődjön foglaláskor a fittness programok órarendjéről. 

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14:00-tól, kijelentkezés 10:00-ig.
� Kávézó, játszótér, tűzrakási lehetőség.
� Kempingezők részére áram, zuhanyzó, mosdó a panzió 
épületében.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Győr városnézés, Zichy Palota.
� Xantus János Állatkert.
� Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő.
� Séta a Várkazamatában és a Kőtárban.
� Kirándulás a Holt-Rába tanösvényen.

 Elérhetőség:
Natural Panzió és 
Egészségcentrum 

Cím:  9012 Győr-Ménfőcsanak,
  Hegyalja utca 32.
Honlap: www.naturalcentrum.eu
Telefon: 96/556-300, 30/313-8006
E-mail: info@naturalcentrum.eu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Az M1 autópályán Győrig, majd a 83-as 
úton Győr-Ménfőcsanak irányába. A 
Malom úton balra fordulva, egyenesen 
a Panzióhoz.



A
z egri borvidék feltárása minden borkedvelőnek kötelező program. Most úgy nyílik 
lehetősége megismerni ezt a nemes tájat, ahogyan eddig talán soha. Kiindulópont 
a Thummerer pincészet különleges Magtár Fogadója. Ezen a nem mindennapi 

helyen hajthatja álomra fejét, itt költheti el pazar reggelijét, és itt vehet részt a 6 pompás 
tételből álló, exkluzív borkóstoló eseményen. Ha mindez nem lenne elég, tegyen sétát a 
Magtár üvegtár kiállításán, és ismerje meg az üvegkészítés érdekfeszítő történetét is. A 
Thummerer pincészet számos pihentető és aktív programot is kínál az aktív borkedvelők 
számára, sőt, mindemellett, az egri túra részeként, a városnézés vagy a barlanglakások 
meglátogatása is feledhetetlen szépségeket ígér.

Egri borvidék felfedezése 
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 főre 1 éjszaka a Magtár Fogadóban reggelivel, 6 
tételes kommentált borkóstoló (0,5 dl/fő/tétel) a Magtár 
Borozóban vagy a Thummerer pincében, valamint a 
Magtár üvegtár kiállítás megtekintése, mely betekintést 
nyújt az üvegkészítés történelmébe.

A Feldobox Élménykupon egész évben bármikor 
beváltható előre egyeztetett időpontban, a szabad helyek 
függvényében. Érdemes minél előbb bejelentkezni. 
Érdeklődjön foglaláskor a borkóstolóról.
További éjszakák és borvásárlás esetén a partnerünk 
kedvezményeket biztosít az árakból.

¥	Hasznos információk:
� Hagyományos fatüzeléses kemencében készült ételek 
a Pincénél.
� A borkóstolón 18 éven felüliek vehetnek részt.
� Légkondicionált szobák, társalgó.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Séta a barlanglakásokhoz és a kaptárkövekhez.
� Kirándulás Síkfőkútra.
� Látogatás a De La Motte Kastélyba.
� Túra a Bükki-Nemzeti Parkban.
� Eger városnézés.

¥	Nyitva tartás:
Egész évben, előzetes bejelentkezés alapján.

 Elérhetőség:
Magtár Fogadó - Thummerer 
Pince 

Cím:  3325 Noszvaj, Szomolyai út 2/a.
Honlap: www.magtarfogado.hu,   
  www.thummerer.hu
Telefon: 20/946-2178
E-mail: info@thummerer.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Az M3-as autópályán, majd a 3-as 
úton Mezőkövesd irányában, ezután 
Szomolya irányában Noszvajig. A 
fogadó a falu közepén van.



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

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

 Elérhetőség:
Seholsziget Élménypark

Cím:  2610 Nőtincs, Diófa u. 41.
Honlap: www.seszi.hu
Telefon: 20/934-1958
E-mail: info@seszi.hu

Mesés családi üdülés

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől 60km-re, Vác irányába 
az M2 autópályán és a 2-es főúton 
Nőtincsig.
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
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.

Szabadon választható programok: Sétakocsikázás Nőtincsen, 
élményvonatozás a Tincsi Lokomotívval, kézműves program, 
íjászat, lovaglás kipróbálása, fél napra biciklibérlés.

A szolgáltatás tartalmazza a belépőt az Élményparkba.

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14:00-tól, kijelentkezés 10:00-ig.
� A postakocsi vendégház teljesen felszerelt, a többi 
szállásnál közös wc és zuhanyzó, valamint nyílt sütőhely 
áll rendelkezésre. Ágynemű bekészítés a Postakocsi ven-
dégházban, a többi szállás esetén hálózsák szükséges. Az 
Indián tipi szálláshoz vigyen magával polifoam matracot.
� További program lehetőségek helyben: foci, röplabda, 
speedbadminton, ping-pong, horgászat.

¥	Nyitva tartás:
Élménypark minden nap 10:00-18:00 óra között.  
A Postakocsi vendégház fűthető, a többi szálláslehetőség 
nem, ezért szezonálisan vehetők igénybe. Érdeklődjön 
foglaláskor a lehetőségekről és a programokról.



A
kempingezés életforma és nézőpont. Azok, akik reggelente sátorból vagy 
lakókocsiból előbukkanva üdvözlik az új napot, a természet apró csodái iránt 
is fogékonyabbá válnak. Márpedig a kempingek általában pazar környezetben 

helyezkednek el, így csodálnivaló akad bőven. Így van ez a balatonalmádi Yacht Camping 
esetében is, amely a szépségekből kifogyhatatlan Balaton-part egyik leggyönyörűbb 
részén található. A hely áprilistól szeptemberig játszótérrel, homokozóval, gyermek 
medencével, kisvitorlázással, vízi biciklizéssel, horgászati lehetőséggel várja az aktív 
pihenésre vágyókat. A Yacht Camping szomszédságában bőven akad lehetőség a 
kikapcsolódásra: árnyas, ősfás, gyerekbarát strandok, pincészetek, sárkányrepülés, 
kilátó túra vagy tanösvény kirándulás. A Balaton környéke rengeteg titkot rejt. 
Kempingezzen egy nagyot családjával, és fedezze fel mindezt!

Nyaralás a Balaton partján
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
Kemping parcella saját sátornak: 2 főre 4 éj elő- és 
utószezonban, vagy 3-4 főre 3 éj elő- és utószezonban, 
vagy  2-4 főre 2 éj közép- és főszezonban. 

vagy 

4 fős felállított, kényelmes sátorban: 2-4 főre 3 éj elő- és 
utószezonban, vagy 2-4 főre 2 éj közép- és főszezonban 
(főszezonban csak min. 4 éjre foglalható. 7 éjtől IKEA 
Komfort Plus sátor kérhető).

vagy 

Lakókocsiban: 2-4 főre 2 éj Pearl/Gold típusú 
lakókocsiban elő- és utószezonban (min. 3 éjre kérhető), 
vagy 2-4 főre 1 éj Pearl/Gold típusú lakókocsiban 
középszezonban és főszezonban (min. 7 éjre kérhető).

Egy programot is választhatnak a következőkből: 
vízibicikli használat (30 perc), kerékpár kölcsönzés (3 
óra), vagy krokodil kajak használat (30 perc).

További éjszakák esetén 10% kedvezmény a napi árakból.

¥	Hasznos információk:
� Nyitva tartás április végétől szeptember közepéig.
� Gyermek medence és - fürdőszoba, játszótér, ping-pong.
� Kijelölt horgászhely, közösségi főzőhely, tűzrakóhely.
� Étterem, bolt, büfé-bár, kerékpárkölcsönzés.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� 3 strand a közelben, vitorlás hajó bérlés, BalatoniBob.
� Csere-hegyi és Óvári-kilátó, Vörös Homokkő tanösvény.
� Koczor Pincészet Balatonfüreden (Élménykártyájával 
10% kedvezmény).

 Elérhetőség:
Yacht Camping Balatonalmádi 

Cím:  8220 Balatonalmádi,
  Véghely Dezső u. 18.
Honlap: www.yachtcamping.hu
Telefon: 30/742-2146, 88/584-101
E-mail: info@yachtcamping.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Az M7-es autópályán Balatonvilágosig, 
onnan Balatonfüred irányába a 71-es 
főúton Balatonalmádiig. A kemping a 
főút közelében, a parton található.



A
pincelátogatás és borkóstolás a kikapcsolódás egyik legélvezetesebb módja. Ha 
mindez borászati élménypark látogatással, pincesori piknikkel és szüreteléssel 
párosul, akkor már a pihenés aktív és páratlanul érdekes változatáról beszélhetünk. 

A mecseknádasdi Wekler Pincészet most olyan időtöltést kínál a tevékeny pihenés 
szerelmeseinek, amely életre szóló élményt jelent hazánk egyik legcsodálatosabb 
borvidékén. Fedezze fel a Trieb-dűlő, a Kürtöshegy és a Kardosvölgy által, a Magyarország 
nyugati borrégióiból nyert nedűk legjavát és a pécsi, a szekszárdi és a tolnai borvidékek 
fajtáit. Barangolja be a Pécs környéki dombok páratlan szépségű, napsütötte tájait, 
látogasson el a Borászati Élményparkba, és kerüljön közelebbi kapcsolatba a hegy 
levével. Költsön el egy különleges ebédet a pincesori pikniken, vegye ki a részét a 
szüretből, majd hajtsa álomra a fejét a Wekler Panzióban! 

Borbarangolás Mecseknádasdon
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére 1 éjszaka a panzióban reggelivel, valamint 
belépő a Borászati Élményparkba és a Törköly Pálinkafő-
ző Múzeumba, valamint piknik a pincesoron a nagymama 
pincéjénél, szalonnasütéssel és szőlőhegy látogatással.
vagy 

3 fő részére 1 éjszaka a panzióban reggelivel és egy 
üveg bor bekészítés a szobába.

A Feldobox Élménykupon egész évben bármikor 
beváltható előre egyeztetett időpontban, a szabad helyek 
függvényében. Érdemes minél előbb bejelentkezni. 
Ha augusztus és október között érkezik, a szüreten is 
aktívan részt vehet.

További éjszakák esetén 10% kedvezmény a szállás díjából.

¥	Hasznos információk:
� Az élménypark és a szőlőhegy látogatása min. 6 főtől 
indul, borászati idénytől függő időbeosztással. Javasolt 
erről és a piknik programról foglaláskor érdeklődni!
� Borvásárlási lehetőség a helyszínen. Borfogyasztás 18 
éven felülieknek. 

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Mecsextrém Kalandpark (Feldobox élménykártyájával 
10% kedvezmény).
� Pécsi és szekszárdi borrégió. 
� Kirándulás a Mecsekben, és a Várhegyi kilátóhoz.
� Látogatás a Mecseknádasdi Vízimalomhoz.
� Túra a Réka várra, a Schlossberg várromhoz.

¥	Nyitva tartás:
Egész évben, előzetes bejelentkezés alapján.

 Elérhetőség:
Wekler Családi Pincészet
és Panzió

Cím:  7695 Mecseknádasd
  Liszt Ferenc utca 22/a.
Honlap: www.weklerpince.hu
Telefon: 72/566-035
E-mail: info@weklerpince.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Az M6-os autópályán, majd a 6-os úton 
Bonyhád felé Mecseknádasdig.



Ó
pusztaszer a hagyományőrzés valódi központja. Aki idelátogat nem marad híján a 
honfoglalókról szóló történeteknek, és testközelből is megismerhetik, hogyan éltek 
a kalandozó ősök. Az Akhal Teke Ménes 120 hektáros területének meglátogatásakor 

a vendég nem csupán lovas programokon keresztül nyerhet betekintést a régmúltba. A 
kínált program ugyanis magába foglal egy teljes napot, amikor oktatással egybekötött 
gyakorláson keresztül valódi íjásszá válhat, és korlátlanul lődözhet. A lovasbemutató 
természetesen szintén szerepel a palettán, de az igazán nagy attrakció a szállásként 
felvert jurták nyújtotta lehetőség. Az újdonsült honfoglalók ezekben a nemez sátrakban 
hajthatják álomra fejüket, és csodálhatják a csillagokat a füstnyíláson keresztül.

Jurta szállás íjászattal
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére 2 éjszaka szállás jurtában, Ópusztaszeri 
Akhal Teke Ménes területének bejárása kísérővel, 
valamint egy nap korlátlan íjászat felszereléssel és 
rövid oktatással, és egy alkalom lovasbemutató az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.
vagy 

3 fő részére 2 éjszaka szállás jurtában, az Ópusztaszeri 
Akhal Teke Ménes megtekintése, valamint egy nap 
korlátlan íjászat felszereléssel és rövid oktatással.

¥	Hasznos információk:
� Előzetes bejelentkezés szükséges.
� A szállás az érkezés napján14:00 órától foglalható el, 
és a távozás napján 10:00 óráig kell elhagyni.
� Ajánlott szúnyogriasztót vinni.

¥	Programlehetőségek helyben:
� Lovas oktatás, lovas kocsizás.
� Gyakorlott lovasoknak lovas túrák.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark megtekintése.
� Csillagösvény Útvesztő Öko Élménypark (Feldobox 
élménykártyájával 15% kedvezmény).
� Kemencés Csárda Étterem.
� Sétarepülés a Fly Team-mel (élménykártyájával 10% 
kedvezmény).
� Off road a Landy-Tours terepjáróival (élménykártyájával 
10% kedvezmény).

¥	Nyitva tartás:
Áprilistól október végéig, előzetes bejelentkezés alapján.
Érdeklődjön foglaláskor az íjászat oktatásról és a 
lovasbemutató időpontjáról.

 Elérhetőség:
Ópusztaszeri Akhal Teke Ménes 

Cím:  6767 Ópusztaszer
  Pusztaszeri Major 102.
Honlap: www.opusztaszerimenes.hu
Telefon: 30/436-1095, 62/275-153
E-mail: csat1996@gmail.com

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Az M5-ös autópályáról a 140-es 
lehajtónál Kistelek felé Ópusztaszerig. 
A főútról lekanyarodva az erdőn 
keresztül földes út vezet a méneshez. 



A
balatoni nyár egy külön időszámítás része, itt máshogy telnek a percek, az órák, a 
napok. Mindenki őriz a lelkében egy-egy varázslatos pillanatot a Balatonról, a szél 
játékát a strand fáinak levelei között, az aranyhíd látványába merülést valakivel, aki 

fontos nekünk, a sülő hal illatát, egyszóval az örök, meghitt balatoni hangulatot. Ezeket 
a régi, szívet melengető érzéseket élhetjük át újra Zamárdi Felsőn, a Művész Üdülőben. 
Kellemes, családias vendéglátás jellemzi ezt a hagyománytisztelő, családbarát 
üdülőt. Játszótér várja a kicsiket, welcome drink a nagyokat, grill és borács pedig az 
egész családot a hatalmas teraszon. Akinek kedve van, részt vehet kerékpártúrán, 
sétahajózáson vagy lovaskocsin utazhat, és a Zamárdi Kalandpark is itt van a közelben. 
Napozás, fürdés, társaság, mert nekünk még mindig a Balaton a Riviéra…

Üdülés Zamárdiban hajózással
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére 2 éjszaka a Művész Üdülőben welcome 
drinkkel, reggelivel, valamint 1-1 sétahajó jegy a siófoki 
T Flottával.

vagy 

2-4 fő részére 1 éjszaka a Művész Üdülő 4 ágyas 
apartmanjában welcome drinkkel és reggelivel.

A Feldobox Élménykupon egész évben bármikor 
beváltható előre egyeztetett időpontban, a szabad helyek 
függvényében. Érdemes minél előbb bejelentkezni. 
További éjszakák esetén 15% kedvezmény a szállás 
díjából.

¥	Hasznos információk:
� A sétahajó jegyek a Művész Üdülőnél vehetőek át. 
Érdeklődjön foglaláskor az indulási időpontokról.
� Grillezési és bográcsozási lehetőség helyben.
� Kert, terasz, játszótér, Wifi.
� Parkolási lehetőség az udvarban.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Sétahajózás & motorcsónakozás a T Flottával Siófokon 
(Feldobox élménykártyájával 15% kedvezmény).
� Zamárdi Kalandpark (Feldobox élménykártyájával 15% 
kedvezmény).
� Kerékpártúra, barlangtúra, kenuzás, lovaskocsizás.
� Mini Hadtörténeti Múzeum, Military park.
� Zamárdi Kertmozi.

¥	Nyitva tartás:
Egész évben, előzetes bejelentkezés alapján.

 Elérhetőség:
Művész Üdülő 

Cím:  8621 Zamárdi,
  Vécsey Károly u.16.
Honlap: www.muveszudulo.hu
Telefon: 30/737-5455, 30/542-4278
E-mail: info@muveszudulo.hu,  
 
Sétahajó program T Flottával

Cím:   8600 Siófok,
  Stefánia Vitorláskikötő 
Honlap:  www.tflotta.hu
Telefon:  30/542-4264, 30/542-4224

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Zamárdi az M7-es autópályáról a 
112-es lehajtónál, vagy Fonyód, Siófok 
irányából a 7-es főút mentén található. 



A
móri borvidék felkeresése a szép tájak, a jó borok és az aktív pihenés szerelmesei 
számára életre szóló élményt tartogat. Őket invitáljuk most Mór egy 300 éves 
utcájába, ahol a Fogadó az Öreg Préshez páratlan, ódon paraszti romantikával fogadja 

a látogatót. Ahogy megérkezik, a vendég egy jómódú parasztgazda autentikusan, jó ízléssel 
felújított és minden kényelemmel ellátott birtokán találja magát, és mintegy háromszáz 
évet repül vissza az időben. Adja át magát a gangos folyosók, az otthonos, békebeli osztrák 
hangulatot idéző szobák, vagy a parasztudvarban található kemence látványának, majd 
tegye felejthetetlenné az itt eltöltött idejét egy aktív programmal. Nordic Walking vagy 
túrakerékpározás a móri szőlődombok között, meridián torna az udvarban vagy a Lamberg 
Kastély kertjében, lovaglás, hangfürdő vagy jóga a Hétkúti Wellness Hotel Tükörtermében, 
esetleg lovas kocsizás a városban vagy a móri szőlődombok között. Csak jól választhat!

Felejthetetlen időutazás Móron
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére egy éjszaka a Fogadó az Öreg Préshez classic 
vagy standard szobáiban félpanzióval, egy pohár üdvözlő 
itallal, valamint egy program választható az alábbiakból:
- 2 óra Nordic Walking túravezetővel a móri szőlődombok 
között, ajándék sportitallal,
- Túrakerékpár kölcsönzés 1 napra,
- 1 óra meridián torna a Hotel udvarában vagy a Lamberg 
Kastély kertjében,
- 25 perces futószáras vagy szabadon történő lovaglás,
- 1 órás hangfürdő a Hétkúti Wellness Hotel Tükörtermében,
- 1 óra egyéni vagy csoportos jóga a Hétkúti Wellness 
Hotel Tükörtermében,
- 1 óra lovaskocsizás a városban vagy a móri szőlődom-
bok között.

A Feldobox Élménykupon egész évben bármikor beváltható 
előre egyeztetett időpontban, a szabad helyek függvényé-
ben. Érdemes minél előbb bejelentkezni. További éjszakák 
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából. Foglaláskor 
jelentkezzen a kiválasztott programra.

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14:00-tól, kijelentkezés 10:00-ig.
� TV, telefon, mini bár.
� Ingyenes, zárt parkoló.

¥	Egyéb programlehetőségek helyben.
� Tenisz, ping-pong, streetball, tollaslabda.
� Borkóstoló az Öreg Prés Étterem pincéjében.
� Szauna.

¥	Programlehetőségek a környéken:
� Kirándulás a csókakői várhoz.
� Lamberg-kastély látogatása.

 Elérhetőség:
Fogadó az Öreg Préshez*** 

Cím:  8060 Mór, Arany János utca 4.
Honlap: www.oregpres.hu
Telefon: 22/563-083, 22/562-472,  
  22/562-473
E-mail: oregpres@oregpres.hu,   
  reserve@oregpres.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől 100 km-re. Az M7-es 
autópályán Székesfehérvár irányába, 
majd a 81-es főúton Mórig. A Fogadó a 
Szent István tér mellett található.



A
Bánki-tavat hazánk egyik legfestőibb tája öleli körül. A Nógrád megyei parasztházak 
békés hangulata tökéletes nyugalmat biztosít azoknak, akik felkeresik az itt 
megbúvó két apartman házat. Akinek már sok a városi rohanás, sürgés-forgás, 

itt biztosan megleli a számára legmegfelelőbb kikapcsolódási formát. A tó önmagában 
is varázslatos, ha pedig valaki az aktívabb pihenés szerelmese, felkeresheti a közeli 
Tó Kalandparkot, de a kényeztetésre vágyók sem fognak csalódni, hiszen itt található 
a Tó Wellness Hotel is. Az apartman házak tökéletes üdülési lehetőséget biztosítanak 
családoknak és baráti társaságoknak egyaránt. Bánk, ez a kedves falu, egy nyugalmas 
sziget a felgyorsult idő óceánjában, itt jut idő az elmélkedésre, önmagunk megtalálására, 
a világ újrafelfedezésére.

Családi üdülés a Bánki-tónál
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 felnőtt és 2 gyerek részére 1 éjszaka szállás a Tó 
Apartmanházakban, valamint 1-1 belépőjeggyel a Tó 
Szabadidőközpont- és Kalandparkba, és 1 órás tenisze-
zéssel vagy csónakázással a Bánki-tavon.

A Feldobox Élménykupon a Jazzfesztivál, Advent, 
Karácsony és Szilveszter kiemelt időszakok kivételével 
bármikor felhasználható, hosszú hétvégén és nyáron 
csak minimum plusz 1 éjszaka foglalásával.

További éjszakák esetén 10% kedvezmény a szállás 
díjából.  

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14:00 órától, kijelentkezés 11:00 óráig, 
a Tó Wellness Hotel recepciójánál.
� A szállás elfoglalásánál kaució fizetendő.
� Grillezési lehetőséggel ellátott kert.
� A csónakázás és a kalandpark programok időjárás 
függőek.

¥	Egyéb programlehetőségek:
� Tó Hotel Wellness Centrum (Feldobox élménykártyával 
10% kedvezmény).
� Kerékpár kölcsönzés, horgászat.
� Swing&Jazz Étterem.
� Túrázás.

 Elérhetőség:
Tó Apartmanházak 

Cím:  2653 Bánk, Petőfi út 24.
Honlap: www.toapartman.hu
Telefon: 35/342-309, 35/342-035,
  30/515-4440
E-mail: info@towellnesshotel.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől 65 km. A 2/a és a 
2-es úton, Váctól 15 km-re, Rétság 
irányában Bánkig. Az apartmanok a 
fő utca végén, a Bánki-tó közelében 
találhatóak.



A
zalai dombok ölelésében, Kehidakustányon várja kikapcsolódni vágyó vendégeit a Barátságos 
Faházak. A hatalmas, üde, zöld kertben három, minden kényelmet kiszolgáló faház biztosítja 
a látogatók zavartalan pihenését, márpedig pihenésre szükség is van, hiszen a környék 

rengeteg látnivalót kínál, így az aktív nap végén a kellemes fáradtság nem elkerülhető. A Kehida 
Termál Gyógy-és Élményfürdő vagy a közeli golfpálya csupán egy kellemes séta, de kerékpárral 
Hévíz, Keszthely vagy a Balaton számos, szebbnél szebb pontja is könnyedén elérhető. A lovaglás, 
a horgászat, a kerti sütöde és a játszótér akár családi pihenés alkalmával is remek szórakozás. 
A változatos, gazdag programlehetőségek és a csodaszép környezet minden vendég számára 
kikapcsolódást ígér minden évszakban. A fából épült, és túlnyomórészt fából berendezett, 
hangulatos kis faházak ugyanis modern technológiával tökéletesen szigeteltek, klímával, egyéni 
gázfűtéssel, sőt, a hideg napokon üvegajtós, fatüzeléses kandallónál várják a vendégeket.

Saját faház Zalában
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére 2 éjszaka szállás különálló faházban, kerék-
párkölcsönzés 2 napra, valamint a finn szauna használata.

Az élménykupon Húsvét, Pünkösd és Szilveszter 
időszakokban csak minimum plusz 2 éjszaka foglalásával, 
ezen kívül bármikor felhasználható, a szabad helyektől 
függően. Érdemes minél előbb bejelentkezni. További 
éjszakák esetén 15% kedvezmény a szállás díjából. 

¥	Hasznos információk:
� Érkezés 14:00 órától, távozás 10:00 óráig.
� Díjtalan parkolás az udvarban.
� Gázfűtés, klíma.
� Wifi a kertben.
� Gyerekbarát szállás.
� Háztáji állatok.
� Petanque és focipálya.
� Kerti sütő.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Fürdőzés a Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdőben.
� Történelmi séta a Deák-kúria múzeumában.
� A Sümegi vár és a Püspöki Palota megtekintése.
� Látogatás a Balaton Múzeumba Hévízen.
� Hőlégballon a Balaton Ballooninggal Hévízen 
(Feldobox Élménykártyájával 10% kedvezmény).
� Szörf és vitorlás bérlés a Sharky Vízisportiskolánál 
Vonyarcvashegyen (Élménykártyájával 10% kedvezmény).
� Tankvezetés és lövészet a Tankbérlésnél Tapolcán 
(Élménykártyájával 10% kedvezmény).
� Zala Springs golf pálya.

 Elérhetőség:
Barátságos Faházak 

Cím:  8784 Kehidakustány,
  Kossuth u. 21.
Honlap: www.kehidafahaz.hu
Telefon: 70/368-21-06, 30/911-51-62
E-mail: info@kehidafahaz.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Keszthelytől 22 km észak-nyugatra. 
Kehidakustányra érve a Dózsa György 
utcáról jobbra fordulva a Taligás utcára, 
majd balra a Kossuth Lajos utcában.



A
ki azt tartja magáról, hogy nagy a felfedezőkedve, és szeret szokványosnak nem mondható 
helyekre is elvetődni, annak számára kitűnő program a nemeshanyi Malomkő Fogadó 
meglátogatása. A Bakony dombjainak, erdeinek ölelése, a vendégház kényelmes, csöndes 

szobái a malom szomszédságában, a major végtelen zöldje, a kerti kemencés sütögetés és a 
birtokon tartott háziállatok közelsége különleges pihenést kínálnak messze a város zajától. 
A fő attrakció azonban a fogadó közvetlen szomszédságában található Csizmadia Vízimalom, 
amely ma már malommúzeumként várja a látogatókat. Aki ide betér, a régi munkaeszközök, 
szerkezetek, molnárkellékek közt sétálva mindent megtudhat a vízimalmok működéséről, a 
molnárok munkájáról, ráadásul mindezt olyasvalakitől, aki ebbe beleszületett, s e tárlattá vált 
családi örökség számára egykor a lét legtermészetesebb formája volt. Nehéz ezzel betelni, de 
a közeli Sümeg várát is érdemes meglátogatni, ha egyszer ilyen alkalom adódik!

Vízimalom a Bakony lábánál
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére 1 éjszaka szállás kétágyas szobában 
reggelivel, belépő a Csizmadia Vízimalomba, fél napra 
kerékpár biztosítása, valamint belépő a Sümegi Várba.

vagy 

2 fő részére 2 éjszaka szállás kétágyas szobában.

Március 1. és október 31. között vehető igénybe. 
Érdemes minél előbb bejelentkezni. További éjszakák 
esetén 15% kedvezmény a szállás díjából. Foglaláskor 
kérje a jegyét a Sümegi Várba.

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14:00 órától, kijelentkezés 11:00 óráig.
� Díjtalan, zárt parkoló.
� 3 éves korig  ingyenes, 14 éves korig kedvezményes.
� Gyerekbarát szálláshely.
� Félpanzió igényelhető.
� Wifi.

¥	Egyéb programlehetőségek a közelben:
� Látogatás a devecseri Esterházy-kastélyhoz.
� A Sümegi vár és a Püspöki Palota megtekintése.
� Hőlégballon a Balaton Ballooninggal Hévízen 
(Feldobox Élménykártyájával 10% kedvezmény).
� Tankvezetés és lövészet a Tankbérlésnél Tapolcán 
(Élménykártyájával 10% kedvezmény).
� Mátra Túrakerékpár és Segway Klub Hévízen.

 Elérhetőség:
Malomkő Fogadó 

Cím:  8471 Nemeshany,
  Petőfi u. 39.
Honlap: www.csizmadiavizimalom.hu
Telefon: 30/602-0563
E-mail: info@csizmadiavizimalom.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Budapesttől 170 km, Zalaegerszegtől 
60 km. A 8-as főúton Devecser 
irányából, a 84-es főút felől Sümeg 
irányából közelíthető meg Nemeshany.



A
Római-part Budapest egyik legkülönlegesebb hangulatú része. A Duna mentén 
futó, hangulatos, fás területet nyaranta a várostól rövid elszakadásra vágyó 
emberek népesítik be, akik jókedvvel fogyasztják a klasszikus hekkező vagy éppen 

a kifinomult lounge kínálatát, s gyönyörködnek közben a dunai panorámában. Az Alfa 
Art Hotel ezen a helyen kínál kiváló programokat azoknak, akik a fővárosi látogatásuk 
mellett élvezni kívánják ennek a varázslatos városrésznek a pihentető mikrokozmoszát, 
és a lazítás mellett némi testmozgásra is igényük támad. Itt ugyanis minden lehetőség 
adott az aktív pihenésre, jelentsen a félnapos kenutúrát, jégkorcsolyázást, szaunázós, 
gőzfürdős uszodai kikapcsolódást, vagy éppen izzasztó tenisz meccseket. Bárhogyan 
választ, a nap végén a szálloda teraszán élvezheti a dunaparti alkonyatot.

Szállás a Római-parton
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére 1 éjszaka szállás standard kétágyas 
szobában reggelivel, valamint egy program szabadon 
választva a következők közül:
- Félnapos kajakozás vagy kenuzás, szükség esetén 
oktatással.
- 2 órás uszoda jegy a Római Teniszakadémián, szauna, 
gőzfürdő és jakuzzi használattal.
- 1 órás teniszezés a Római Teniszakadémián.
- Belépő a káposztásmegyeri Ice Centerbe korcsolyázásra.

A Feldobox Élménykupon egész évben bármikor 
beváltható előre egyeztetett időpontban, a szabad helyek 
függvényében. Érdemes minél előbb bejelentkezni. További 
éjszakák esetén 10% kedvezmény a szállás díjából. 
Foglaláskor jelentkezzen a kiválasztott programra.  

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14:00 órától, kijelentkezés 10:00 óráig.
� Akadálymentesített, Wifi, ingyenes parkoló.
� Dunaparti teraszos étterem.
� Infra- és finn szauna napozóterasszal.
� Kerékpárkölcsönzés.
� Biliárd, asztalitenisz, csocsó.

¥	Programlehetőségek a környéken:
� Zichy Kastély és Vasarely Múzeum Óbudán.
� Új Színház (Feldobox élménykártyájával 10% 
kedvezmény a saját székhelyi előadásokra).
� Hajós városnézés a Dunán (élménykártyájával 10% 
kedvezmény a Legendával, és 15% a Dunaramaval).
� Isteni francia sütemények a Zazzi Cukrászdában 
(élménykártyájával 10% kedvezmény).
� Bringózás a Margit-szigeten (élménykártyájával 15%).

 Elérhetőség:
Alfa Art Hotel*** 

Cím:  1039 Budapest,
  Királyok útja 205.
Honlap: www.alfaarthotel.hu
Telefon: 1/453-0060, 1/453-3428,
  20/396-7555, 20/264-5343
E-mail: reservation@alfaarthotel.hu,
  sales@alfaarthotel.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Autóval a Királyok útja felől közelíthető 
meg behajtva a zsákutcába. 
Tömegközlekedéssel a 34-es busz 
Sinkovits Imre utcai megállójáig.



Z
ebegény Magyarország egyik legfestőibb települése, a Dunakanyar valódi ékköve. 
A kikapcsolódni vágyók itt az év minden hónapjában megtalálják azt a szépséget és 
azokat a lehetőségeket, amelyek bearanyozzák pihenésüket. Erdei túrák, hegymászás, 

vízi sportok, síelés, lovaglás, múzeumlátogatás, vagy egyszerűen csak a Duna kanyarulatának 
leírhatatlan látványa – csupán ízelítő a számtalan felfedeznivaló közül. Zebegény hangulatához 
tökéletesen illeszkedő kis szállást ajánlunk, a Napraforgó Apartmanházat. Az ízlésesen és 
roppant barátságosan berendezett szobák, a hangulat gyertyákkal és a bekészített apró 
finomságokkal, önmagukban is kellemes tartózkodást biztosítanak. A dunai panoráma, a 
saját kis partszakasz pedig még ellenállhatatlanabbá teszi a házat. Készüljön fel, érkezéskor 
pezsgővel és cappuchino-val fogadják a zebegényi Galéria Cukrászdában, melynek 
süteménykínálata is igen meggyőző. Csak mértékkel, nagy túrák állnak még Önök előtt!

Pihenés a Dunakanyarban 
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2-4 fő részére 1 éjszaka szállás apartmanban, pezsgő és 
gyümölcstál bekészítéssel, valamint 1-1 cappuccino a 
Galéria Cukrászdában.

Az élménykupon egész évben bármikor felhasználható, 
a szabad kapacitástól függően. Érdemes minél előbb 
bejelentkezni. A hosszú hétvégéken és ünnepnapokon 
csak minimum plusz 1 éjszaka foglalásával. Minimum 
3 éjszakás foglalás esetén 10% kedvezmény a napi 
árakból.   

¥	Hasznos információk:
� Kulcsátadás 14:00 – 18:00 óra között a főtéri ingatlan 
irodában, vagy hétvégenként a Galéria Cukrászdánkban. 
Kijelentkezés 10:00 óráig.
� Gyerekbarát szálláshely. 
� Télen fűtési felárat számolnak.
� Pezsgő fogyasztás csak 18 éven felülieknek.

¥	Programlehetőségek a környéken:
� Zebegényi Hajózási Múzeum és Szőnyi István Emlék-
múzeum.
� Túrázás a Napraforgó tanösvényen, a Börzsöny-hegy-
ségben.
� Visegrádi vár, bobpálya és kalandpark, Pisztrángos 
Tavak (Feldobox élménykártyájával 10% kedvezmény 
horgászatra).
� Édességek a Galéria Cukrászdában.
� Sétálás, strandolás, biciklizés a Duna-parton.

 Elérhetőség:
Napraforgó apartmanház 

Cím:  2627 Zebegény,
  Napraforgó u. 12.
Honlap: www.zebegenyiapartmanok.hu
Telefon: 20/433-1732
E-mail: zebimarta@gmail.com

Galéria Cukrászda 

Cím:  2627 Zebegény, Petőfi tér 6.
Telefon: 20/433-1732

 Elhelyezkedés/megközelítés:
A 12-es főúton Zebegényig, itt a vasúti 
híd alatt áthaladva érhető el a Petőfi 
tér. Az apartman innen Budapest 
irányába, a Duna-parton található.



A
z örökké rohanó fővárostól nem messze – Pilis és Monorierdő között- található a 
Sipito Pihenőpark, ahol az odalátogatók elfelejthetik az örökös zajt, a stresszt és 
végre elmélyedhetnek egy kicsit önmagukban. Szinte varázsütésre tárulnak elénk a 

természet rejtett szépségei, ahogy belépünk a park területére. Az ápolt gyep, a romantikus 
ösvények, a mesébe illő házikók mind azt az elfeledett érzést erősítik, hogy az ember 
része a természetnek. Ha valaki társasággal érkezik, újra átélheti a régi szalonnasütések 
hangulatát, a sportkedvelőknek pedig korlátlan tenisz-, foci-, vagy strandröplabda pálya 
használat teszi lehetővé az aktív kikapcsolódást. A falusi hagyományok szerelmesei akár 
disznóvágáson is részt vehetnek, mikor a közösségi élmény összekapcsolódik a kulináris 
élvezetekkel. A barátságos környezetben nem is vendégnek érezzük magunkat, hanem 
barátnak, aki nem csak pihenni, feltöltődni érkezett ide, hanem egy kicsit haza is jött. 

Egyszerű és nagyszerű kikapcsolódás
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére 1 éjszaka szállás reggelivel a „Hajnal” vagy 
„Villám” apartmanban, vagy 2 agyas szobában, valamint a 
tenisz, foci, strandröplabda pályák korlátlan használata, 
vagy télen 1 órára lovasszán megfelelő hó esetén.

A Feldobox Élménykupon egész évben bármikor 
beváltható előre egyeztetett időpontban, a szabad helyek 
függvényében. Érdemes minél előbb bejelentkezni. 
További éjszakák esetén 10% kedvezmény a szállás 
díjából. 

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14:00 órától, kijelentkezés 11:00 óráig.
� 6 éves korig ingyenes, 14 éves korig 50% kedvezmény.
� Ha vonattal érkezik, igény esetén elszállítják a 
helyszínre.

¥	Egyéb programlehetőségek helyben:
� Lovaglás, lovaskocsizás.
� Disznótor rendezési lehetőség.
� Tűzrakó hely. 
� Asztalitenisz, csocsó, rex.
� Szauna.

¥	Programlehetőségek a környéken:
� Kirándulás a monori erdőben.
� Látogatás a Beleznay Kastélyhoz.
� Kikapcsolódás a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőköz-
pontban.
� Paplaposgolf & Academy.
� Ezer pince tanösvény a monori pincefaluban.

 Elérhetőség:
Sipito Pihenőpark 

Cím:  2721, Pilis, Vogyiszka dűlő 4.
Honlap: www.sipito.hu
Telefon: 30/849-3467, 30/849-3649
E-mail: info@sipito.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Pilis város Budapesttől dél-keletre. 
A 4-es főútról a 43-as km-nél kell 
lekanyarodni. Innen 1500 m-re 
található a Pihenőpark.



P
áratlan klímával, ezerszínű élővilággal, védett növényekkel, különleges ásványokkal 
várja a természet szerelmeseit a Bükk és az ott található Öko-Park Panzió-
Kemping*** és Kalandpark. Az Egertől mintegy tíz kilométerre fekvő szállás 

közvetlenül a szarvaskői várrom lábánál fekszik, az Eger-patak mellett. Aki ide betér, 
garantáltan maga mögött hagyja a város zaját, és valódi kikapcsolódásban lesz része. Az 
Öko-Park területén természetes környezetben lévő kalandpark a gyermekek és felnőttek 
számára is felejthetetlen izgalmakat kínál, a panzióban a fáradt túrázó szaunázás közben 
lazíthatja el tagjait. Akár sátorozni kíván, akár saját lakókocsival érkezik, vagy a panzió 
vendégszeretetét élvezi, a Bükk barlangjai, hegyi ösvényei, erdei és természeti kincsei 
életre szóló emlékkel ajándékozzák meg önt!

Kalandok a Bükkben
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére 1 éjszaka szállás az Öko-Park panziójában 
reggelivel, valamint egy modul használata a kalandparkban. 
vagy 
2 fő részére 4 éjszakára szállás kempingben saját sátorral, 
valamint egy modul használata a kalandparkban. 
vagy 
4 fős családnak (2 felnőtt + 2 gyerek) 3 éjszaka szállás a kem-
pingben saját lakókocsival vagy lakóautóval, áram biztosításával.

A Feldobox Élménykupon egész évben bármikor beváltható 
előre egyeztetett időpontban, a szabad helyek függvényében. 
Érdemes minél előbb bejelentkezni. A kiemelt időszakokban 
(főszezon, ünnepek és hosszú hétvégék) a panziós szállás 
csak minimum plusz 1 éjszaka foglalással vehető igénybe. 

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14:00 órától, kijelentkezés 10:00 óráig.
� Szállás 2 éves korig ingyenes, 15 éves korig kedvezményes.
� Wifi, zárt parkoló, akadálymentesített.
� Terasz, grillezési lehetőség, fedett rendezvénytér.
� Szauna, masszázsok.

¥	Programlehetőségek helyben:
� Kalandpark 3 különböző modullal: élménypályák, 
sziklamászás, mászófal.
� Játszótér, homokozó, lengőteke, ping-pong, társasjátékok.
� Kerékpárbérlés, túravezetés.

¥	Programlehetőségek a környéken:
� Bükki Nemzeti Park és Szalajka-völgy.
� Szarvaskői Várrom, kilátótorony, geológiai tanösvény.
� Erdei múzeum, kisvasút Szilvásváradon.
� Bánkút Sícentrum.
� Egri városnézés.

 Elérhetőség:
Öko-Park Panzió-Kemping*** és 
Kalandpark

Cím:  3323 Szarvaskő, Borsod u. 9.
Honlap: www.oko-park.hu
Telefon: 36/352-201
E-mail: info@oko-park.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Egertől 10 km-re, a 25-ös főúton. 
Szarvaskőre érve ki van táblázva.



E
ger városa az ország egyik legizgalmasabb és legszebb települése. Fekvése, 
történelmi emlékei, hangulatos utcái és gyógyfürdői rengeteg feltárnivalót kínálnak az 
idelátogatónak. Aki szeretné átadni magát a város hangulatának, és felfedezni annak 

szépségeit, legjobban teszi, ha szállását a központban jelöli ki, s csillagtúra szerűen vág neki 
az egri kalandoknak. A Hotel Aqua Eger a barokk belvárosban Eger igazi esszenciáját kínálja: 
vendégszeretet, kulináris kalandok, gyógyvizek és látnivalók vonzzák ide a látogatót. A vár 
innen csupán két percnyi sétára található, a fürdőkomplexum pedig szintén a szomszédban 
van. Külön figyelmet érdemel a szálloda étterme, a Zsálya bisztró, melynek kiváló konyháját 
a helyi jelleg, a friss alapanyagok és a szezonális kínálat határozzák meg. Jöjjön hát Egerbe, 
tárja föl titkait, szépüljön a Török fürdőben, kóstoljon szivárványos pisztrángot, nagyvadakat 
és gombákat, és élvezze aktívan mindazt, amit-e város kínál!

Egri városnézés
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére 1 éjszaka szállás kétágyas standard 
szobában, svédasztalos reggelivel és háromfogásos 
félpanziós vacsorával, egri borok kóstolójával. 

A Feldobox Élménykupon egész évben bármikor 
beváltható előre egyeztetett időpontban, a szabad helyek 
függvényében. Érdemes minél előbb bejelentkezni. 
További éjszakák esetén 20% kedvezmény a napi 
árakból. 

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14:00 órától, kijelentkezés 11:00 óráig.
� 3 éves korig ingyenes, 12 éves korig kedvezményes.
� Gyerekbarát szálláshely.
� Masszázsok helyben.
� Wifi, vezetékes internet.
� Zárt parkoló.

¥	Programlehetőségek a környéken:
� Egri vár, minaret, bazilika, Dobó tér.
� Érseki palota együttes és Érsekkert.
� Nagypréposti palota.
� Gárdonyi Géza Emlékmúzeum és Gárdonyi kert.
� Művészetek Háza és Kopcsik Marcipánia.
� Vitkovics-ház, Buttlerház.
� Szépasszonyvölgy.
� Egri Termál- és Strandfürdő, Törökfürdő.
� Fúzió Bikavér Múzeum (Feldobox élménykártyával 10% 
kedvezmény).

 Elérhetőség:
Hotel Aqua Eger***
& Zsálya Bisztró

Cím:  3300 Eger, Maklári út 9.
Honlap: www.hotelaqua-eger.hu
Telefon: 36/515-337
E-mail: info@hotelaqua-eger.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Eger az M3-as autópálya felől a 3-as, 
majd a 25-ös főúton közelíthető meg. A 
hotel a város központjában található. 



A
Tisza-tó és Kisköre méltó és megkerülhetetlen szereplője annak a katalógusnak, amely 
gyönyörű helyszíneket, egyedi hangulatú szállásokat és kiváló, aktív programokat 
kínál. A Tisza-tó körüli lehetőségek száma ugyanis szinte kimeríthetetlen azok 

számára, akik akkor érzik magukat kipihentnek, mikor élményekkel töltődve fáradnak 
el. Strandolás, napozás, bicikli-és gyalogtúra, horgászat és a vízi sportok színes palettája 
mind-mind kiváló lehetőség a kikapcsolódásra, hiszen az érintetlen, természeti értékekben 
gazdag, csodás állat- és növényvilággal megáldott környék magában rejti mindezen 
lehetőségeket. A program legkülönlegesebb pontja mégis a sétahajózás, melynek 
alkalmával szemlélődve fedezheti fel a Tisza-tó élővilágát, a kies partokat, a vízen játszó 
napsugarakat. A szállásra is bizonyosan emlékezni fog: a Hotel Ezüst Horgony családias 
hangulattal, otthonos miliővel és melegszívű vendéglátással fogadja Önt!

Irány a Tisza-tó! 
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére 1 éjszaka szállás kétágyas standard 
szobában félpanzióval, valamint 1 órás sétahajós 
program a Tisza-tavon.

A Feldobox Élménykupon egész évben bármikor 
beváltható előre egyeztetett időpontban, a szabad helyek 
függvényében. Érdemes minél előbb bejelentkezni.
Érdeklődjön foglaláskor a sétahajózás részvételi 
feltételeiről (szezonális, minimum induló létszámmal). 

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14:00 órától, kijelentkezés 10:00 óráig.
� Szauna, konditerem.
� Zárt parkoló.
� Wifi.

¥	Programlehetőségek helyben:
� Biliárd, csocsó, ping-pong, lengő teke.
� Bogrács, grill.

¥	Programlehetőségek a környéken:
� Kiskörei szabadstrand, Tisza II. vízerőmű.
� Tisza-tavi madárrezervátum Tiszavalknál.
� Tisza-tavi Ökocentrum Poroszlón.
� Kerékpár és gyalog túrák.
� Horgászat, csónakázás.
� Vízisí, vízibob, vízibanán Abádszalókon a Riviéra 
Vízisportnál (Feldobox élménykártyájával 10% kedvez-
mény).
� Kalózsziget Kalandpark Tiszafüreden (élménykártyájá-
val 10% kedvezmény).

 Elérhetőség:
Hotel Ezüst Horgony***

Cím:  3384 Kisköre,
  Tisza II. Ltp. 2272 hrsz.
Honlap: www.tiszato-ezusthorgony.hu
Telefon: 36/358-589, 36/558-007
E-mail: ezusthorgony@ezusthorgony.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Az M3-as autópályán a 114-es 
kijáratig, majd a 33-as út felé, Kömlón, 
Tiszanánán át Kisköréig. 



H
a Hajdúszoboszló, akkor gyógyfürdő! Látogasson hát el ebbe a mesés városba, 
amely hírnevét szépségének, hangulatának és páratlan gyógyvizeinek, forrásainak 
köszönheti. Ha aktív és egyben pihentető időtöltést keres, jobb helyre nem is 

jöhetne. Töltődjön fel az Aqua Palace medencéiben, s máshogy látja majd a világot! A 
szállás külön említést érdemel. Hajdúszoboszló csodás üdülő övezetében, hatalmas, 
füves terület közepén található, és természetes, rönkökből épült apartmanokból áll. 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 kipróbálja! Kiváló döntését és aktív nyugalomban töltött napját akár egy 
üveg jégbehűtött pezsgővel is megünnepelheti.

Rönkház és fürdő Hajdúszoboszlón
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére 1 éjszaka szállás apartmanban főszezonban 
(július-augusztus), valamint 1-1 egész napos felnőtt 
élményfürdő belépő a hajdúszoboszlói Aqua Palace-ba.
vagy 
5 fő részére 1 éjszaka szállás főszezonban, valamint 1 
üveg Törley/Hungária pezsgő bekészítése az apartmanba.
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 bekészítése az apartmanba.
vagy 
2-3 fő részére 2 éjszaka szállás főszezonon kívül.

A Feldobox Élménykupon egész évben bármikor beváltható 
előre egyeztetett időpontban, a szabad helyek függvényé-
ben. Érdemes minél előbb bejelentkezni. Július-augusztus 
hónapokban csak minimum 4 éjszaka foglalással. 

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14:00 órától, kijelentkezés 10:00 óráig.
� Wifi, zárt parkoló, terasz, grill, bogrács.
� Pezsgő fogyasztása csak 18 éven felülieknek.
� 1 éves korig ingyenes.

¥	Programlehetőségek a környéken:
� Hungarospa Hajdúszoboszló.
� Hortobágyi Nemzeti Park.
� Debreceni virágkarnevál, állatkert.
� Aeroclub Hajdúszoboszló (Feldobox élménykártyájával 
5% kedvezmény).
� Debreceni Koppány Völgye Kalandpark (élménykártyá-
jával 10% kedvezmény).

 Elérhetőség:
Relax Apartman

Cím:  4200 Hajdúszoboszló,
  Hóvirág u.7746/1
Honlap: www.relaxapartman.hu
Telefon: 70/602-6393, 30/205-9805
E-mail: hovirag@relaxapartman.com

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Debrecentől 20 km-re, a 4-es főúton 
közelíthető meg. A városba érve 
az OMV benzinkútnál kell balra 
kanyarodni.



A
Zempléni hegység látnivalóit, várait, kastélyait, természeti csodáit, gyönyörű városait 
még felsorolni sem könnyű feladat, megtekinteni egy szuszra pedig még egy aktív 
pihenőnek is szinte lehetetlen. A hegység és a Zempléni Tájvédelmi Körzet ősrégi, 

erdős tanösvényeit bebarangolni életre szóló élmény, a telkibányai kirándulás ugyancsak 
felejthetetlen, és az egykor nagyhírű aranybánya megismerése is rendkívüli program. Ez 
csupán három lehetőség mindabból, amelyet a környék a határ innenső és túlsó oldalán 
kínál. A szállás ugyancsak nem mindennapi. Az Ezüstfenyő Hotel a Károlyi család csodaszép 
vadászkastélyaként épült, s most a lélegzetelállító természetvédelmi területen, minden 
kényelemmel felszerelve, kiváló, vadételekre különösen nagy gondot fordító konyhával várja 
kirándulásuk után pihenésre vágyó vendégeit. Fedezze hát fel Magyarországnak ezt a páratlan 
vidékét és benne ezt a gyönyörű szállodát, ahol bizonyosan fáradtan hajtja majd le fejét!

Erdei szálloda a Zemplénben
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére 1 éjszaka szállás standard kétágyas szobában 
reggelivel, valamint látogatás az aranybányába, vagy 3 órás 
telkibányai körtúra, vagy gyalogtúra piros jelzésű útvona-
lon, túravezetővel. A wellness részleg, kültéri medence, 
szauna, asztalitenisz és –foci szabadon használható.

A Feldobox Élménykupon egész évben bármikor 
beváltható előre egyeztetett időpontban, a szabad helyek 
függvényében. Érdemes minél előbb bejelentkezni. 
További éjszakák esetén 10% kedvezmény a szállás 
díjából. A vezetett túrákról érdeklődjön foglaláskor.  

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14:00 órától, kijelentkezés 10:00 óráig.
� 3 éves korig ingyenes, 12 éves korig 50% kedvezmény.
� Wifi.
� Ingyenes parkolás.

¥	Egyéb programlehetőségek a közelben:
� Vadászat, horgászat.
� Tollaslabda, darts.
� Masszázsok.

¥	Programlehetőségek a környéken:
� Kirándulások a Zemplénben. 
� Füzérradványi Károlyi kastély.
� Erdei vasút Pálházánál.
� Vadaskert Füzérkomlóson.
� Törpe vízi erőmű Gibárton.
� Porcelán Múzeum Hollóházán
� Füzéri Vár, Szirmay, Püspöki kastély.

 Elérhetőség:
Ezüstfenyő Hotel 

Cím:  3896 Telkibánya,
  Szabadság út 11.
Honlap: www.ezustfenyo.hu
Telefon: 46/388-506, 30/982-07-78
E-mail: hotel@ezustfenyo.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Miskolctól 75 km észak-keleti irányba. 
A 3-as főutat Gönc irányába elhagyva, 
Telkibányára érve ki van táblázva a 
hotel. 



K
íváncsi, mi mindenre képes a saját erejéből, ha nem állnak rendelkezésére a 
mindennapokban megszokott szolgáltatások és kényelmi megoldások? Szakadjon ki 
a civilizációból, és fedezze fel a természetet úgy, hogy közben Ön is részesévé válik! 

Egy vízitúra alkalmával felveheti a természet ritmusát, és olyan eddig rejtett tulajdonságait 
ismerheti meg, amelyek már rég erre vártak. Legyen úti célja akár a Túr folyó vadregényes 
tája, akár a Tisza kanyargós medre, biztosan hamar belejön majd a kenuzásba, és nagyon 
fogja élvezni, ahogyan egyre jobban kibontakozik találékonysága. A burjánzó vadvízi 
környezetben töltött nap előtt, vagy után, Tiszabecsen hajthatja álomra fejét, a Vidám Delfin 
panziójában vagy saját sátrában. A kemping az ország keleti csücskében, a Felső-Tisza egyik 
legkellemesebb táborozó helye, saját étteremmel, tiszai szabad stranddal, és egyszerű, 
gyermekkorunkat idéző életvidámsággal.

Vízitúrák Tiszabecs környékén
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 főre 1 napos vízitúra a Tisza vagy a Túr folyón, és 1 
éjszaka szállás reggelivel Tiszabecsen a Vidám Delfin 
panziójában.

vagy 

3 főre 1 napos vízitúra a Tisza vagy a Túr folyón, és 1 
éjszaka szállás reggelivel Tiszabecsen a Vidám Delfin 
kempingben saját sátorral.

A vízitúra minden esetben tartalmazza a kenuk bérlését 
és szállítását, a vendégek oda- és visszautazását 
Tiszabecsről, a túravezetést és szükséges oktatást.

Foglaláskor érdeklődjön a vízitúrák időpontjáról és 
helyszínéről. Időjárás és vízszint függő!

¥	Hasznos információk:
� Úszni tudás, jókedv, kalandvágy és csapatszellem 
szükséges.
� Ajánlott esőkabátot, sapkát, naptejet és 
szúnyogriasztót csomagolni.
� Kerékpározás is lehetséges.

¥	Nyitva tartás:
Áprilistól októberig, gyakran induló csoportos programok.

 Elérhetőség:
Vidám Delfin Utazási Iroda  

Iroda: 4400 Nyíregyháza,
  Szent Miklós tér 7.
Bázis: 4951 Tiszabecs, Kis u. 23-25.
Honlap: www.vidamdelfin.hu
Telefon: 42/443-519, 42/504-306
E-mail: vizitura@vidamdelfin.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Az M3-as autópályáról a 41-es, a 49-es, 
majd a 491-es főúton haladva lehet 
eljutni Tiszabecsre.



A
z Örség a belföldi turizmus egyik legvarázslatosabb célpontja. Ezt a vidéket valóban 
érdemes felfedezni, hiszen nemzeti parkja, szinte háborítatlan növény- és állatvilága, 
földrajzi adottságai és nem utolsó sorban gasztronómiai hagyományai egyedülállóvá 

teszik. Szalafő ennek a tájnak az egyik gyöngyszeme, itt kezdett új életet és alapított gazdaságot 
egy olyan házaspár, amely a nagyváros zaját és lehetőségeit a Ferencz Porta létrehozására 
és egy mesebeli vendégszállás megteremtésére cserélte. Aki ezt a programot választja, nem 
csupán tanúja lehet annak, hogy hogyan működik egy olyan farm, ahol kilencven szarvasmarha, 
öt kecske, tizenöt csüngő hasú sertés és számtalan baromfi ad munkát a családnak, hanem, ha 
kedve tartja, részt is vehet az állatgondozásban. Az élmény elmondhatatlan, s a hely varázsát 
tovább fokozza a békás tó, a játékos, kedves kutyák, a játszótér, amely valódi gyerekparadicsom, 
a házi készítésű sajtok, és persze az Őrségi Nemzeti Park csodálatos miliője.

Bemutató gazdaság az Őrségben
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 főre 1 éjszaka szállás a Ferencz Porta egyik 
apartmanjában, egy csomag házi, helyben készült sajt 
bekészítésével, 1-1 pohár borral, valamint a bemutató 
gazdaságban éppen folyó munkák megtekintése.

A Feldobox Élménykupon egész évben bármikor 
beváltható előre egyeztetett időpontban, a szabad helyek 
függvényében. Érdemes minél előbb bejelentkezni. 

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 15:00 órától, kijelentkezés 11:00 óráig.
� Nagyobb apartman kérhető családoknak, gyerek felár 
ellenében.
� A bemutató gazdaságban folyó munka az évszakok 
függvénye…
� Gyerekjátszótér, függőágy, hintaágy, grill, tárcsa, 
bogrács.
� Csocsó, ping-pong, biliárd, lengőteke.
� Wifi, vezetékes internet.
� Parkolás a portán.
� Hozzon magával törölközőt, és cipőt, amit nem sajnál 
összepiszkolni.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Őrségi Nemzeti Park, Szalafői Fekete-láp.
� Pityerszeri skanzen, Őrségi Népi Műemlék Együttes.
� Néprajzi Gyűjtemény Őriszentpéteren.
� Kerékpárkölcsönzés, lovaglás, kocsikázás.

 Elérhetőség:
Ferencz Porta - Bemutató 
Gazdaság és Vendégszállás az 
Őrségben 

Cím:  9942 Szalafő,
  Templomszer 11.
Honlap: www.ferenczporta.hu
Telefon: 94/548-072, 30/420-7011
E-mail: info@ferenczporta.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Az ország legnyugatibb csücskében, 
Zalaegerszegtől 44km Szalafő. 
Budapesttől 272km, az M7-es 
autópályán és a 76-os főúton, majd 
Zalaszentgyörgy felé.



A
Szigetközt nem véletlenül nevezik a Duna ajándékának. A Nagy-Duna és a Mosoni-
Duna ölelésében található hazánk legnagyobb szigete, amely csodálatos állat-és 
növényvilággal, madárlesekkel, tanösvényekkel várja a kirándulókat, telepített 

kavicsbányákkal a horgászokat, vadregényes kerékpárutakkal a biciklistákat és pazar 
látvánnyal a kajakozni vágyókat. Erre a csodálatos vidékre invitáljuk most azokat, akik 
háborítatlan vízparti környezetben szeretnék kipihenni magukat. Lipóton található Family 
Panzió és Apartmanházak ideális szálláshellyel fogadja a kisebb-nagyobb családokat, 
társaságokat, és természetes, szép, hangulatos otthonba várja haza az élményekkel 
telt vendégeket. A kiránduló számára kiváló lazítási lehetőséget nyújt a település egyik 
legfőbb nevezetessége, ami a telek végétől csupán pár lépésnyire van.

Vad Szigetköz
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 főre 1 éjszaka kétágyas szobában reggelivel és kerékpár 
használattal, valamint 1 programmal az alábbiak közül:
- kajak-, kenubérlés fél napra (májustól október közepéig).
- belépő a mosonmagyaróvári Futura Interaktív 
Természettudományi Élményközpontba.
- 30 perces sétahajókázás Halásziról a Mosoni Dunán 
(májustól október végéig).
- belépő a mosonmagyaróvári Szigetköz Kalandparkba.
- 1 óra lovaskocsizás a Szigetközben.

vagy 

4 főre 1 éjszaka 2 hálószobás faházban reggelivel és 
kerékpár használattal, július – augusztusban csak min. 
1 hét foglalásával.

A Feldobox Élménykupon a Kenyér- és Halfesztivál 
kivételével bármikor felhasználható, kiemelt ünnepeken 
és főszezonban csak minimum plusz 1 éjszaka 
foglalásával. További éjszakák esetén 10% kedvezmény 
a 2. éjszakára, 15% a 3.-ra, 20% a 4.-re. Érdeklődjön 
foglaláskor a kívánt program részvételi feltételeiről.

¥	Hasznos információk:
� Bejelentkezés 14:00 órától, kijelentkezés 10:00 óráig.
� Hinta, asztalitenisz, grillezési lehetőség az udvaron.
� Jacuzzi, finn szauna térítés ellenében.
� Wifi, parkoló.

¥	Egyéb programlehetőségek a környéken:
� Szigetközi Tájvédelmi körzet.
� Horgászat, madárles.
� Lipóti Termál- és Élményfürdő.
� Dunaremetei vadfarm.

 Elérhetőség:
Family Panzió és Apartmanházak 

Cím:  9233 Lipót, Békefa sor 5.
Honlap: www.family-apartman.hu
Telefon: 96/960-027, 30/386-4722
E-mail: info@family-apartman.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
A Szigetköz gyorsan elérhető az M1-es 
autópálya használatával. Lipót 20 km-
re van Mosonmagyaróvártól.  



A
Régi Posta Fogadó Debrecen belvárosában várja vendégeit gyönyörű, családias 
környezetben. Debrecen város egyik legrégebbi épületeként maradt fenn a Régi Posta 
Étterem és Fogadó, melyet az 1690-es években építettek. Több debreceni tűzvészt is 

átvészelt. A város szívéhez közeli, de csendes, meghitt hangulatú fogadó egy különleges 
szolgáltatással teszi még felejthetetlenebbé az itt szerzett élményeket. A különböző stílusú, 
tematikus szobák más és más világba invitálják az itt éjszakázókat. A Rusztikus szobában 
minden tárgy, minden bútor a régmúlt nyugalmát árasztja. Aki a vadnyugatra szeretne eljutni, 
megszállhat a Country, vagy a Western szobában. A Svéd királyi szoba a messzi északra visz 
bennünket, egy mesevilágba, ahol kiszakadhatunk a mindennapok szürkeségéből. Az Ipari 
szoba is a hagyományokat megújító lakberendezés gyönyörű végeredménye. Az étteremben 
hangulatos cigányzenével és kiváló konyhával várják vissza Debrecenbe a vendégeket.

Debreceni városnézés
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére 1 éjszaka szállás a Country/Francia/Ipari/
Provance/Rusztikus/Svéd királyi/Western szobában, 
félpanziós vacsorával.

A Feldobox utalvány egész évben bármikor beváltható a 
szabad helyek függvényében. Kiemelt időszakokban csak 
minimum plusz 1 éjszaka foglalásával.

Amennyiben szeretné meghosszabbítani itt tartózkodását, 
a fogadó 10% kedvezményt biztosít a szállás díjából.

¥	Hasznos információk:
� Előzetes bejelentkezés szükséges.
� Bejelentkezés 14:00 órától, kijelentkezés 10:00 óráig.
� Gyerekeknek 4 éves korig ingyenes, 14 éves korig 50% 
kedvezmény.
� Keddtől vasárnapig esténként elő cigányzene az 
étteremben.
� Ingyenes, zárt parkoló.
� Wifi.

¥	Programlehetőségek a közelben:
� Nagytemplom, Református Kollégium, Botanikus Kert.
� Virágkarnevál augusztus 20-án.
� Csónakázás, séta a Békás-tónál, Aquaticum, Nagyer-
dei strand.
� Koppány-Völgye Kalandpark (Feldobox élménykártyá-
jával 10% kedvezmény).

 Elérhetőség:
Régi Posta Étterem és Fogadó 

Cím:  4025 Debrecen, Széchenyi u. 6.
Honlap: www.regiposta.hu
Telefon: 52/325-325
E-mail: info@regiposta.hu

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Debrecen belvárosában, a Kossuth 
tértől 5 percre található.



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

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

Extrém sportok és strandolás
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¥	A Feldobox Élménykupon az alábbiakra jelent 
meghívást:
2 fő részére 1 éjszaka szállás és 2 fő részére 1 napi 
wakeboard pályahasználat.

vagy 

2 fő részére 1 éjszaka szállás és 2 db kalandpálya jegy + 
1 fő részére napi wakeboard pályahasználat vagy 15 perc 
jetski használat.

vagy 

2 fő részére 2 éjszaka szállás + 2 db kalandpálya jegy + 2 
óra wakeboard pályahasználat.

vagy 

4 fő részére 1 éjszaka szállás + 3 db kalandpálya jegy.

¥	Hasznos információk:
� Érdemes minél előbb bejelentkezni.
� Grillezési, bográcsozási lehetőség helyben.
� Ajánlott fürdőruhát, sapkát, naptejet, szúnyogriasztót 
csomagolni.
� Jetski és wakeboard esetén úszni tudás szükséges.
� Vihar vagy rossz időjárás esetén nem működnek a pályák.

¥	Programlehetőségek helyben:
Strand, kalandpálya, wakeboard, vízisí, jetski, strand-
röplabda, strandfoci.

¥	Nyitva tartás:
Áprilistól szeptember középig, előzetes bejelentkezés 
alapján.

 Elérhetőség:
Sun City Szabadidő- és Vízisport 
Centrum 

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

 Elhelyezkedés/megközelítés:
Hódmezővásárhely és Szeged 
között a 47-es út mellett a 205-ös 
kilométerkőnél.
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Sikerült választania?
Kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Folyamatosan bővítjük kínálatunkat, így lehet, hogy még több 
program között is válogathat. A már Önnél levő nyomtatott 

katalógusban nem tudjuk az év közben induló új lehetőségeket 
feltüntetni, de megtesszük honlapunkon. Látogasson el oldalunkra, 

nézze meg került-e új program ebbe a csomagba! Videók és 
élménybeszámolók között is böngészhet.

www.feldobox.hu

Miután felhasználta ajándékát, töltse ki 
elégedettségi kérdőívünket honlapunkon, 
vagy a mellékelt papír kérdőíven. A kitöltők 
között minden hónapban egy Kastélyszálló 
ajándékot sorsolunk ki!

Hírek és újdonságok a Facebook oldalunkon is!



PROGRAM KÖZÜL
VÁLASZTHAT90

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy garantáltan szívdobogtató élményre.

Meghívás 1 vagy akár több főnek egy felejthetetlen 
kalandra, földön, vízen vagy levegőben.

PROGRAM KÖZÜL 
VÁLASZTHAT90

BORPROGRAM KÖZÜL 
VÁLASZTHATNAK 40

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy kellemes utazásra a bor világában.

Meghívás 2 vagy 3 részére egy 
időutazásra, romantikus vacsorával 
és kastélyszállós éjszakával. 

KASTÉLySZÁLLó KÖZÜL 
VÁLASZTHATNAK12

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

75 PROGRAM KÖZÜL 
VÁLASZTHATNAK

Meghívás 2 fő részére 
egy háromfogásos ebédre vagy vacsorára.

AUTENTIKUS ÉTTEREM
KÖZÜL VÁLASZTHATNAK30

Kikapcsolódás csomag 2 fő részére:
1 éjszaka 4-5 csillagos szállodában,

wellness programokkal.

25 SZÁLLODA KÖZÜL 
VÁLASZTHATNAK

Meghívás 2 fő részére egy exkluzív 
gasztronómiai élményre.

20 GOURMET ÉTTEREM 
KÖZÜL VÁLASZTHATNAK 

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

PROGRAM KÖZÜL 
VÁLASZTHAT85

PROGRAM ÉS TANFOLyAM 
KÖZÜL VÁLASZTHAT70

Meghívás 1 vagy több fő részére
egy új hobbi felfedezésére.

1-4 éjszakás üdülés 2 főnek, 
különleges programokkal.

30 ÚTI CÉL KÖZÜL 
VÁLASZTHATNAK ÍNyENC PROGRAM 

KÖZÜL VÁLASZTHATNAK60

Meghívás 2 fő részére egy különleges 
ízutazásra, számos étel és ital 
különlegesség felfedezésére.

Tematikus ajándékdobozokÉlményajándékaink
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Felfedező utazás
Nagy utazás

Álomutazás

Feldobox utazás ajándékok

3
exkluzív
ajándék!

A Feldobox utazás ajándékok az igazán 
kiemelkedő alkalmakra szólnak. 

Hogy hova repül, a megajándékozott 
maga dönti el, hiszen az álmainak 
legjobban megfelelő úti célt 10 
lehetőség közül választhatja ki.

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

Fantáziadús programok Szabadidő,
Wellness és Gasztronómia területen

Energikus feltöltődés Szabadidő,
Wellness és Gasztronómia területen

PROGRAM KÖZÜL 
VÁLASZTHAT

PROGRAM KÖZÜL 
VÁLASZTHAT

PROGRAM KÖZÜL 
VÁLASZTHAT

Harmonikus kikapcsolódás Szabadidő, Wellness 
és Gasztronómia területen

Vegyes ajándékkártyák

Bővebb információ: www.feldobox.hu

harmónia
ajándékkártya

Fontos információk / felhasználási feltételek

�	Az Ön Feldobox Élmény-Kuponja 2008. december 31-ig érvényes. Az Élmény-Katalógusban 

részletesen bemutatott szolgáltatásokra használható fel, a szolgáltatást nyújtó partnereink 

szokásos nyitvatartási idejében, és foglaltságuk függvényében. 

�	Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, közölje vele, 

hogy Ön egy Feldobox Élmény-Kupon birtokosa és adja meg a Kupon sorszámát is.

�	Amennyiben partnerünk a kívánt idôpontban nem tudja Önt fogadni, egyeztethet vele 

másik idôpontot, vagy választhat másik programot az Élmény-katalógusból.

�	A program helyszínére érkezve adja át a megfelelôen kitöltött Kupont partnerünknek. A 

nem megfelelôen kitöltött Kuponokat partnereink visszautasítják. A Kuponra fokozottan 

ügyeljen, mert annak elvesztése vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehetô 

igénybe, és az elvesztett Kupont pótolni nem áll módunkban.

�	A programokat mindenki saját felelôsségére veszi igénybe (bizonyos partnereink errôl 

nyilatkozatot is iratnak alá az élmény igénybevétele elôtt). A Kupon felhasználója semmilyen 

esetben nem vonhatja felelôsségre ennek kibocsátóját (FDB Kft-t) és forgalmazóit, a Kupon 

felhasználása vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért. 

�	A Feldobox Élmény-Kupon nem fizetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be 

készpénzre és nem váltható vissza. 
�	Amennyiben több információt szeretne megtudni cégünkrôl, általános feltételeinkrôl, 

termékeinkrôl, kérjük látogasson el weboldalunkra (www.feldobox.hu) vagy keressen fel a 

06 1 785 56 70-es telefonszámon.

harmónia

ajándékkártya

Fontos információk / felhasználási feltételek

�	Az Ön Feldobox Élmény-Kuponja 2008. december 31-ig érvényes. Az Élmény-Katalógusban 

részletesen bemutatott szolgáltatásokra használható fel, a szolgáltatást nyújtó partnereink 

szokásos nyitvatartási idejében, és foglaltságuk függvényében. 

�	Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, közölje vele, 

hogy Ön egy Feldobox Élmény-Kupon birtokosa és adja meg a Kupon sorszámát is.

�	Amennyiben partnerünk a kívánt idôpontban nem tudja Önt fogadni, egyeztethet vele 

másik idôpontot, vagy választhat másik programot az Élmény-katalógusból.

�	A program helyszínére érkezve adja át a megfelelôen kitöltött Kupont partnerünknek. A 

nem megfelelôen kitöltött Kuponokat partnereink visszautasítják. A Kuponra fokozottan 

ügyeljen, mert annak elvesztése vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehetô 

igénybe, és az elvesztett Kupont pótolni nem áll módunkban.

�	A programokat mindenki saját felelôsségére veszi igénybe (bizonyos partnereink errôl 

nyilatkozatot is iratnak alá az élmény igénybevétele elôtt). A Kupon felhasználója semmilyen 

esetben nem vonhatja felelôsségre ennek kibocsátóját (FDB Kft-t) és forgalmazóit, a Kupon 

felhasználása vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért. 

�	A Feldobox Élmény-Kupon nem fizetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be 

készpénzre és nem váltható vissza. 
�	Amennyiben több információt szeretne megtudni cégünkrôl, általános feltételeinkrôl, 

termékeinkrôl, kérjük látogasson el weboldalunkra (www.feldobox.hu) vagy keressen fel a 

06 1 785 56 70-es telefonszámon.

energia
ajándékkártya

harmónia

ajándékkártya

fantázia

ajándékkártya

energia

ajándékkártya

Fontos információk / felhasználási feltételek

�	Az Ön Feldobox Élmény-Kuponja 2008. december 31-ig érvényes. Az Élmény-Katalógusban 

részletesen bemutatott szolgáltatásokra használható fel, a szolgáltatást nyújtó partnereink 

szokásos nyitvatartási idejében, és foglaltságuk függvényében. 

�	Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, közölje vele, 

hogy Ön egy Feldobox Élmény-Kupon birtokosa és adja meg a Kupon sorszámát is.

�	Amennyiben partnerünk a kívánt idôpontban nem tudja Önt fogadni, egyeztethet vele 

másik idôpontot, vagy választhat másik programot az Élmény-katalógusból.

�	A program helyszínére érkezve adja át a megfelelôen kitöltött Kupont partnerünknek. A 

nem megfelelôen kitöltött Kuponokat partnereink visszautasítják. A Kuponra fokozottan 

ügyeljen, mert annak elvesztése vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehetô 

igénybe, és az elvesztett Kupont pótolni nem áll módunkban.

�	A programokat mindenki saját felelôsségére veszi igénybe (bizonyos partnereink errôl 

nyilatkozatot is iratnak alá az élmény igénybevétele elôtt). A Kupon felhasználója semmilyen 

esetben nem vonhatja felelôsségre ennek kibocsátóját (FDB Kft-t) és forgalmazóit, a Kupon 

felhasználása vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért. 

�	A Feldobox Élmény-Kupon nem fizetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be 

készpénzre és nem váltható vissza. 
�	Amennyiben több információt szeretne megtudni cégünkrôl, általános feltételeinkrôl, 

termékeinkrôl, kérjük látogasson el weboldalunkra (www.feldobox.hu) vagy keressen fel a 

06 1 785 56 70-es telefonszámon.

fantázia
ajándékkártya

harmónia

ajándékkártya

fantázia

ajándékkártya
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Üzletek listája

Továbbá a Media Markt áruházakban és a 
Tesco hipermarketekben is megtalálhatóak 
ajándékaink. Az üzletek listáját honlapunkon 
rendszeresen frissítjük.

§ Baja:

 Start Utazás Iroda

§ Bicske

 Üveg, Porcelán, Utazás üzlet

§ Debrecen:

 Start Utazás Iroda

§ Eger:

 Agria Travel Utazási Iroda

§ Gyöngyös:

 Momen Tours (TUI)

§ Győr: 

 Start Utazás Iroda

§ Keszthely:

 Hatos Utazás (TUI)

§ Miskolc:

 Globus Travel (TUI)

§ Nagykanizsa:

 Sponzor Tours Utazási Iroda 

§ Nyíregyháza:

 Vidám Delfin Utazási Iroda 

 Start Utazás Iroda

§ Pécs:

 Start Utazás Iroda

 Kreatív Hobby 

§ Sopron:

 Blaguss Utazási Iroda 

 Classic Tour - Neckermann Iroda 

§ Szeged:

 Start Utazás Iroda

§ Székesfehérvár:

 Start Utazás Iroda

§ Szekszárd:

 Romcar Travel Iroda

§ Szentes:

 Orsolya Tourist (IBUSZ) 

§ Szombathely:

 Blaguss Utazási Iroda

§ Tolna

 Romcar Travel

§ Veszprém: 

 Kabala Ajándéküzlet

Gaál Péter utca 9-11. 

József Attila utca 3.

Simonffy utca 4-6., Halköz üzletház

Bajcsy-Zsilinszky utca 8.

Barátok tere 10. 

Schweidel u. 19. 

Kossuth Lajos utca 2. 

Szemere utca 20. 

Sugár utca 3. 

Szent Miklós Tér 7. 

Luther utca 5.

Király utca 66.

Bajcsy-Zsilinszky u. 11
(Árkád Üzletközpont)

Színház utca 15.

Várkerület 25. 

Oroszlán utca 5.

Kossuth utca 8.

Széchenyi utca 18-20. 

Kossuth Lajos utca 12. 

Kőszegi utca 27-31.

Bajcsy-Zsilinszky utca 120.

Budapest u. 20-28, (Balaton Pláza) 

Batthyány tér 5-6., Vásárcsarnok I.em.
Fő utca 17., Francia Intézet földszintjén 

Hidegkúti út 167., CBA Üzletház 

Bécsi út 52-54.
Rákóczi út 39., Csillagvár bevásárlókp.

Árpád út 51-53. (az udvarban) 

Vörösmarty tér 5.

Bajcsy-Zsilinszky út 17. 
Váci út 1-3., WestEnd City Center 
Váci út 1-3., Westend City Center
Teréz krt. 45. 

Károly körút 5. 
Rottenbiller utca 24. 
Madách Imre út 13-14.

Kerepesi út 9. 

Ferenc körút 8-10. 
Üllői út 15.
Könyves K. Krt. 12-14.  

Örs vezér tere 25.

Bercsényi utca 32/b
Október 23. u. 8-10., Allee
Október 23. u. 8-10., Allee 

Apor Vilmos tér 11-12
Magyar Jakobinusok tere 4/a.

Pannónia utca 22. 
Szent István krt. 24.

Szentmihályi út 131. Pólus Center
Szentmihályi út 131., Pólus Center
Városkapu utca 9. 

Pesti út 41/c.

Vak Bottyán út 75., KÖKI
Üllői út 201

Nagytétényi út 37-43., Campona
Nagytétényi út 37-43., Campona

Bevásárló u. 2.

Budapark Keleti 3. 
Szabadság út 37.

Gárdonyi Géza utca 18. 
 
Petőfi tér 16.      

Bajcsy-Zsilinszky utca 71.

Kisoroszi Golfpálya 

Fő út 18. 

Mátyás K. u.28. (megbeszélt időpontban)

Kossuth Lajos utca 18.
Rózsa u.2.

§ I. kerület
 Budavár Tours Iroda
 Latitudes könyvesbolt 
§ II. kerület:
 Széphalom - Neckermann Iroda 
§ III. kerület:
 Start Utazás Iroda 
 Yes Plusz Utazási Iroda 
§ IV. kerület:
 Nettravel.hu Utazási Iroda 
§ V. kerület:
 Neckermann Iroda - Vörösmarty tér
§ VI. kerület:
 TUI Utazási Központ 
 Pálvölgyi Fotó WestEnd
 Kreatív Hobby
 Overland 
§ VII. kerület:
 BLAGUSS Utazási Iroda 
 LBT-gyógyászati szaküzlet 
 Start Utazás Iroda
§ VIII. kerület:
 Neckermann Iroda - Aréna Pláza 
§ IX. kerület:
 Amazon Travel (TUI) 
 Kreatív Hobby
 Ibolya Jegyiroda - Lurdy Ház
§ X. kerület:
 Neckermann Iroda - Árkád 
§ XI. kerület:
 Serlegbolt - Balu 2001   
 Neckermann-NUR Utazási Iroda
 Kreatív Hobby 
§ XII. kerület:
 Thomas Cook - Hegyvidék Központ 
 Start Utazás Iroda 
§ XIII. kerület:
 LBT-gyógyászati szaküzlet 
 Dr. Orto Egészségszalon
§ XV. kerület:
 Mini City Tours (TUI)
 Kreatív Hobby
 Metró Áruház
§ XVII. kerület:
 Start Utazás 
§ XIX. kerület:
 Kreatív Hobby
 Neckermann Iroda - Europark 
§ XXII. kerület:
 Esőerdő Utazási Iroda (TUI)
 Kreatív Hobby
§ XXIII. kerület:
 Pacific Travel Utazási Iroda
§ Budaörs:
 Metró Áruház 
 Lead - Travel (TUI) 
§ Diósd:
 Korall Utazási Iroda 
§ Gödöllő:
 Sissy Utazási Iroda
§ Törökbálint:
 RMC Motor 
§ Kisoroszi
 Magyar Golf Club
§ Pilisvörösvár:
 Alhambra Utazási Iroda  
§ Solymár:
 Dalos Bt. (Tel: 30/982-5994)
§ Szentendre:
 Ajándékférfiaknak
 Brazilika Utazási Iroda

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

        (a Margit híd budai hídfőjénél)

Látogasson el honlapunkra: www.feldobox.hu
Æ Részletes információkat talál a Feldobox-ról és partnereiről.
Æ Kedvező feltételek mellett rendelhet ajándékokat: kényelem, -8% és 
ingyenes házhozszállítás!
Æ Havonta frissülő programajánlónkban saját maga számára válogat-
hat számos vonzó árú szabadidős tevékenység között.

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

A következő oldalon szereplő üzletekben is megtalálhatók ajándékaink.
Érdemes megnézni a honlapunkat, mert a lista folyamatosan bővül.

Érdeklődik vagy rendelni szeretne ?

Üzleti negyed

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

Legyen Ön is szolgáltató partnerünk
Fantasztikus élményeket kínál a szabadidő, wellness, üdülés és/vagy a 
gasztronómia területén? Ha szeretne bekerülni a Feldobox partneri háló-
zatába, keressen fel bennünket telefonon vagy e-mailen (info@feldobox.hu).

Ajándékozzon élményt az üzleti életben
A cégeknek a Feldobox egy innovatív, praktikus, valódi örömet szerző, 
hatékony ajándékozási lehetőség: üzleti ajándék partnereknek, 
ügyfeleknek, ajándék munkatársaknak... Nagyszerűen használható 
incentive célokra vagy akár nyereményjátékok, promóciók keretében. 
Eredeti ajándék, melyre emlékeznek majd és amely mindenkinek 
tetszik, hiszen a választás szabadságát nyújtja.
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�	Élménykuponja egy szabadon választható programra jogosítja fel a Feldobox partnerei által 
kínált számos lehetőség közül.

�	A partnerek listáját és a programok leírását ez a katalógus, valamint a Feldobox weboldala is 
tartalmazza. A programjainkat folyamatosan felülvizsgáljuk és bővítjük, így előfordulhat, hogy a 
honlapon több lehetőség van feltüntetve, mint a katalógusban. Élménykuponja ezekre is érvényes!

�	Ha valamelyik partnerünk elérhetősége vagy az általa nyújtott szolgáltatás csomag esetleg 
változna, ezeket honlapunkon tesszük közzé. Előfordulhat, hogy egy program megszűnik, ezt 
is honlapunkon tudjuk jelezni. Ebben az esetben kérjük válasszon egy másik lehetőséget a 
széles kínálatból.

�	A jelen katalógusban, az élménykuponon, az ajándékdobozon és a honlapunkon lévő képek 
csak illusztrációk.

�	Amennyiben a kuponon feltüntetett felhasználási idő lejárt, a kupont a partnerek nem 
fogadják el, és a Feldobox nem váltja vissza. Javasoljuk, hogy ne várjon az utolsó pillanatig 
az Önnek legkedvesebb program igénybevételéhez.

�	Amikor foglalás végett felveszi a kapcsolatot a kiválasztott partnerünkkel, mondja el, hogy 
Ön egy Feldobox élménykupon birtokosa, és adja meg a kupon nevét is. 

�	A programok és szállások az egyes partnerek szabad kapacitásának és nyitva tartásának 
függvényében foglalhatók le. Amennyiben partnerünk a kívánt időpontban nem tudja Önt 
fogadni, egyeztethet vele másik időpontot, vagy választhat másik programot a katalógusból.

�	A program helyszínére érkezve adja át partnerünknek a megfelelően kitöltött eredeti kupont 
a kártyával együtt. Kupon és kártya csak együtt érvényesek! A kártyát vissza fogja kapni.

�	Semmiképpen ne kaparja le a kártya hátoldalán található azonosító kódot. Ha a kód láthatóvá 
válik, a kártyát nem fogadják el, és becserélésére nincsen lehetőség. 

�	A nem megfelelően kitöltött kuponokat partnereink visszautasítják. A kuponra fokozottan 
ügyeljen, mert annak elvesztése vagy megrongálódása esetén egyik program sem vehető 
igénybe, és az elvesztett kupont pótolni nem áll módunkban.

�	A programokat mindenki saját felelősségére veszi igénybe (bizonyos kaland partnereink erről 
nyilatkozatot is iratnak alá az élmény igénybevétele előtt). A kupon felhasználója semmilyen 
esetben nem vonhatja felelősségre ennek kibocsátóját (FDB Kft-t) és forgalmazóit, a kupon 
felhasználása vagy a program igénybevétele során keletkezett bármilyen károsodásért.

�	A szállások, a törvény által előírt módon, idegenforgalmi adó (IFA) megfizetését kérhetik a 
helyszínen. Ez általában pár száz forint /fő /éjszaka szokott lenni, összege helyszínfüggő.

�	A Feldobox élménykupon nem fizetési eszköz, semmilyen esetben nem váltható be 
készpénzre és nem váltható vissza. 

�	Az oldalakon található minden szöveg és fénykép a szerzői jog védelme alatt áll. Az írások 
bármilyen nemű utánközlése kizárólag a Feldobox írásos engedélyével lehetséges.

�	A katalógusban feltüntetett, extra kedvezmények a Feldobox élménykártya felmutatásával 
vehetők igénybe a partnereink által meghatározott feltételekkel, általános listaárakra 
érvényesek, más akciókra vagy szezonális ajánlatokra nem érvényesek.


