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GOKART CSOMAGAJÁNLATAINK
A miskolctapolcai Avalon Park Magyarországon egyedülálló módon kínál számos minőségi és élvezetes közösségfejlesztő programot, 
melyeket kérés esetén egyéni igényekhez is igazítunk a cégek számára.

Csapatépítő rendezvényeink során mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb kikapcsolódási lehetőséget, az adrenalindús gokart 
futamoktól kezdve, a kényeztető wellness-élményeken át egészen az izgalmas szabadtéri kalandjátékokig. A HELL Kart 562 méter hosz-
szú pályáján a résztvevők kipróbálhatják az Európában is egyedülálló elektromos gokartokat, amiket vadonatúj szériára cseréltünk a még 
izgalmasabb versenyzés érekében.



Csapatépítő BASIC csomag

Foglalható 8 főtől, hétköznapokon 10:00 – 22:00.
Ajánljuk azoknak, akik szeretnék meglepni kollégáikat, partnereiket néhány feledhetetlen 
AVALON élménnyel.

A csomag tartalma:
• Személyenként 2 futam az Európában egyedülálló HELL KART RINGEN
• Minden résztvevőnek ajándék Hell Kart Membership kártya
• Egyfogásos étkezés

A csomag ára: Nettó 9.553.-Ft/fő (Bruttó 11.400.-Ft/fő) + bruttó 455.-Ft/fő szervízdíj 
Étkezés nélkül: Nettó 6.220.-Ft/fő (Bruttó 7.900.-Ft/fő)

Csapatépítő DELUXE csomag

Foglalható 8 főtől, a hét bármely napján 10:00 – 22:00 között
Az időmérő futam után egy igazi rajtrácsos versenyen dől el, hogy ki a legjobb pilóta! 
A program dobogós eredményhirdetéssel és díjátadóval zárul. 
Minden résztvevő összesen három futamban vesz részt.

A csomag tartalma:
A DELUXE csomag megvásárlásával kizárólagos pályahasználatot kapnak vendégeink.
Program:
• Regisztráció
• Pályabemutatás és ideális ívek ismertetése,
• 5 perc bemelegítő futam
• 7 perc időmérő futam
• 10 körös rajtrácsos verseny
• Érem szett a leggyorsabb 3 versenyzőnek, az első helyezettnek meglepetés ajándék + 

ajándék futam, dobogós eredményhirdetés, pezsgőbontással.
• Kétfogásos menü a Sörkertben, menüajánlatunk alapján.

A csomag ára: Nettó 14.603.-Ft/fő (Bruttó 17.500.-Ft/fő) + bruttó 650.-Ft/fő szervízdíj 
Étkezés nélkül: Nettó 9.842.-Ft/fő (Bruttó 12.500.-Ft/fő)

Hétvégi foglalás és nyári kiemelt időszak esetén minden csomagunkra 15% felárat 
számítunk fel!

ALAP csomag

Szórakoznátok, vagy egy kis lazításra vágytok? Semmi kötöttség? 
Kb. 30 perc pályahasználat ingyenes tagsági kártyával 
Minimum foglalási létszám 8 fő

A csomag tartalma:
• Regisztráció
• Rövid pályabemutatás
• 5 perc időmérő futam
• 8 körös rajtrácsos pályaverseny
• Dobogós eredményhirdetés, az első három helyezett oklevelet kap.

A csomag ára: Nettó 6.692.-Ft/fő (Bruttó 8.500.-Ft/fő)

Mini Le Mans csomag

Úgy gondoljátok, elég gyorsak és kitartóak vagytok? Ezt a csomagot Nektek találtuk ki. 
Le Mans, mint a nagyok… csak kicsiben, 24 óra helyett 24 kör pihenő nélkül… 
Minimum foglalási létszám 8 fő, maximum 12 fő. 
Kb. 45-50 perc pályahasználat ingyenes tagsági kártyával.

A csomag tartalma:
• Regisztráció
• Rövid pályabemutatás
• 2 perc bemelegítő futam 
• 8 perc időmérő futam, 24 körös rajtrácsos pályaverseny
• Dobogós eredményhirdetés, az első három helyezett részére érmekkel
• HELL KART Ajándék csomag a győztesnek
• Minden résztvevő oklevelet kap.

A csomag ára: Nettó 12.519.-Ft/fő (Bruttó 15.900.-Ft/fő)

Hétvégi foglalás és nyári kiemelt időszak esetén minden csomagunkra 15% felárat 
számítunk fel!



EXTRÉM CSAPATÉPÍTŐK 
ÉS ÉLMÉNYPROGRAMOK

A monoton hétköznapokat nem csupán színessé kívánjuk varázsolni különleges extrém – élmény, valamint csapatépítő programjainkkal.
Izgalmat, újdonságot, energiát adó kalandok ezek. Igazi élmények, melyek maradandósága és valódisága váltja ki azt az örömöt, mely boldoggá tesz!
A programok minden esetben személyre szabottan kerülnek megvalósításra.
A programok minimál-létszáma minden esetben: 10 fő.

Pihentető programokként, de komoly feladatmegoldást, csapatösszefogást igénylő „kemény munkává” is alakíthatóak
az aktuális célok és elképzelések igényében.
A programok erdei és városi környezetben kerülnek megvalósításra - azok jellegének megfelelően. 
A résztvevőkkel szembeni kéréseink:
• kényelmes, időjárásnak megfelelő ruházat,
• bokát fogó bakancs /cipő/ szandál viselete,
• személyi nélkülözhetetlen / igényeknek megfelelő felszerelés.

Program ajánlataink: 
1. csapatépítő kalandjátékok
2. extrém élményprogramok
3. lövészeti tréningek
4. vízi programok
5. indoor ajánlatok
6. tematikus programok
7. Miskolc városi programok



1. CSAPATÉPÍTŐ KALANDJÁTÉKOK

AVALON TITKA

Az Avalon titkát nem mindenki birtokolhatja. A résztvevők megfejthetik a rejtélyt, miközben felfedezik az egyedülálló környék páratlan szépségét mintegy 
2-3 km-es túra során. Kihagyhatatlan élmény és örök titok! A mesés program célja a csapat építése, a csapattársak együttes feladatmegoldása, kreativitá-
sa, találékonysága. Az egyedülálló környezetben zajló játékok határtalan szórakozást ígérnek, de nem feledkeznek meg a közös munka okozta büszkeség 
eléréséről és az összefogás erejéről sem. A végső cél a titok megfejtése, melyre csakis együttesen, a csapat egésze képes! A játék során a csoport kisebb 
csapatokban is dolgozik.

Helyszíne: igény szerint erdei, parkos, szállodai, városi környezetben
Időtartama: 2 óra

JÁTÉKOK HATÁRTALANUL = AVALON GAMES (INDOOR-OUTDOOR FORMÁBAN IS LEBONYOLÍTHATÓ)

Volt egy tévés vetélkedő, amit mindenki imádott. A program a legendás játék legjobb részeit hivatott felidézni, ahol a csapatok egy fantasztikus hangula-
tú, grandiózus verseny keretein belül átélhetik a kilencvenes évek legsikeresebb világjátékát. Földön, vízben és levegőben mérik össze erejüket, ügyessé-
güket és tudásukat. A cél a győzelmen túl az önfeledt kikapcsolódás és élmény!

Helyszíne: igény szerint erdei, parkos, szállodai, városi környezetben
Időtartama: 2 óra



A NAGY-SZÁRAZ-VÖLGY REJTELMEI

A felfedező kincsvadászat során a csapatnak együttes koordinálással kell megfejteni a titkokat, megoldani a feladatokat, ám ez nem olyan egyszerű. 
Különféle trükkök és megtévesztő események teszik komplikálttá. Ügyes koordinálással azonban a mindenre elszánt csapat eléri célját. A csapat egészé-
re szükség van, mindenki kreativitása, ügyessége, találékonysága előtérbe kerül, közösen pedig megoldják a játékos feladatokat, és végül a kincs boldog 
öröm!

Helyszíne: igény szerint erdei, parkos, szállodai, városi környezetben
Időtartama: 2-3 óra

AVALON PONTVADÁSZAT – GEOCACHING

A program kiváló kikapcsolódást nyújt a résztvevőknek. A csoport GPS-ek segítségével több csapatban indul el a navigációs útvonalon. Az egyes koordiná-
ta pontokon eltérő fizikai és szellemi próbatételek várnak a csapat tagjaira. Néhol egy-egy láda (geoláda) néhol pedig egy-egy koordinátor segíti (nehezíti) 
a feladat megoldását. A feladatok megoldása csapat szinten kötelező, hiszen annak függvényében tudnak tovább haladni. Amennyiben a csapat jól telje-
sít, a geovadászat eléri célját és mindenki ajándékban részesül.

Helyszíne: igény szerint erdei, parkos, szállodai, városi környezetben
Időtartama: 2-3 óra



AVALON LÁDAAUTÓ DERBY

A kreatív és jópofa csapatépítő program során nem csak a közös munka, hanem az együttes gondolkodás varázsa is megelevenedik. A csoport létszámának 
megfelelően több csapatra osztva indul a játék. A résztvevők a megoldott feladatok arányában kapják meg a ládaautóhoz szükséges kellékeket, majd azok 
összegyűjtése után nekilátnak a saját autójuk megépítéséhez. Határt csak a képzelet és a rendelkezésre álló idő szab. A program végére elkészült ládaau-
tókkal a csapatok egy grandiózus versenyben mérik össze ügyességüket!

Helyszíne: erdei környezet/igény szerint
Időtartama: 3 óra

AVALON RACE

Napjaink spartan jellegű akadálypályás versenyei nagyon népszerű elemei a „hétvégi harcosok” bakancslistáinak, hiszen mostanság a fizikai jellegű kihí-
vásokat kedvelők tömegei új kalandok felé fordulnak. Az azonos feladatokkal, hasonló célokért küzdő, „szenvedő” csapattársak segítsége, motiváló ereje 
könnyebben átsegít az egyedül megoldhatatlannak tűnő feladatokon is. A versenyek igen változatos terepen és körülmények között kerülnek megrende-
zésre, jelen esetben az Avalon Park területén és erdei környezetében.

Időtartama: 3 óra
Az országban kizárólag csak az Avalon Parkban.



INDIANA JONES FÜGGŐHÍDJA - HÍDÉPÍTŐ STRATÉGIAI ÉLMÉNYJÁTÉK

Az ember kezdetben csak a természet által létrehozott „hídszerkezeteket” használta, mint a vízfolyások vagy szakadékok felett átívelő kidőlt fatörzseket, 
természetes boltozatokat, lecsüngő liánokat. Később maga is létrehozott ilyeneket: több egymás mellé fektetett fatörzs összekötéséből és lefedéséből 
vagy kőlapokból keletkeztek a gerendahidak ősei, a liánok vagy bambuszrostok összefonásával keletkező szerkezetek pedig a modern függőhidak előőrsei.

A program ezt az építkezési formát hivatott előtérbe helyezni, ám nem csupán az építésen a cél.

A „hozzávalókat” a résztvevők kalandos útjuk során gyűjtik össze. A természet és a mai modern technika csakis a segítésükre van, ám az együttes feladat 
megoldás, kreativitás, találékonyság, a jó kommunikáció kialakítása, a vállalkozó szellem nélkülözhetetlen! A program a választott nehézségnek megfelelő 
elemekkel bővített, időtartama és összetétele az igények szerint alakítható.

Helyszíne: erdei környezet/igény szerint
Időtartama: 3-4 óra

A NAGY HÁZAK HARCA A VASTRÓNÉRT

A Trónért folytatott harc történelmi alapjait az évszázados múlttal ellátott családok adják. Ezen családok - jelen esetben csapatok - csatározásai jelentik a 
történet egyik fő vonalát. A híres zászlók alatt felsorakozott seregek feladata, hogy a különböző állomásokon található próbatételeket a lehető legügye-
sebben teljesítsék, hogy a játék végén a legrátermettebb csapat a Hét Királyság ura lehessen. A Vastrón megszerzése nem lesz egyszerű! A feladatok 
során, a sötét középkor jellemző harci eszközeivel is megismerkedhetnek a résztvevők, de természetesen a könnyedebb, nehezebb fizikai próbatételek 
mellett a lexikális tudás is elengedhetetlen lesz. A felejthetetlen program során bárki lehet a Lannister, a Stark, a Baratheon, a Tyrell, a Greyjoy vagy a 
Martell ház tagja, de akár az utolsó Targaryen is. A nagy csatározások közepette egy valamit ne feledjetek, közeleg a tél.

Helyszíne: erdei, parkos, szállodai környezet / igény szerint
Időtartama: 2-3 óra



E-Bike / SEGWAY ÉS / VAGY ELEKTROMOS ROLLER TÚRA

Különleges eszközök, melyek a hétköznapokban kevésbé ismertek és használatosak, de 
mindenki számára igazi szórakozást nyújtanak! Izgalmas Segway és/vagy e-roller túrák 
csodálatos erdei, parkos, városi területeken! A mai modern technika segítségével kapcso-
lódjunk ki és élvezzük a természet különlegességeit, szépségeit!

Bármely csapatépítő programunk segwayekkel és e-rollerekkel is kiegészíthető. 
A program ára: létszám és technikai eszközök függvényében 
Helyszíne: igény szerint erdei, parkos, szállodai, városi környezetben 
Időtartama: 2-3 óra

HEGYEN-VÖLGYÖN ÁT - TEREPJÁRÓS ÉLMÉNYEK

Terepjárós élményprogram Miskolctapolca és környékének különleges vidékén, GPS pon-
tokkal, az egymásban hinni akarás elvével, szinte teljes körű vezetési lehetőséggel. A túra 
során az útvonalat részben a csapattagok által megszerezett GPS pontok adják, részben a 
sofőrök helyi tapasztalata. Útközben sor kerül olyan bizalomjátékra, ahol minden csapat-
tagra és a vezetési tudásra is szükség van, a legbátrabbak a volán mögé ülve tesztelhetik 
érzékeiket és tudásukat.

Helyszíne: az Avalon Park és Miskolctapolca erdei környezete 
Időtartama: 2-3 óra

2. EXTRÉM ÉLMÉNYPROGRAMOK

A NAGY-SZÁRAZ-VÖLGY ÉJSZAKÁJA

Az éjszakai kalandtúra során a résztvevőkre a sötét erdő összes rejtelme leselkedik, ahol az éj fedte természet megnehezíti az előrejutást. Segítségükre 
van néhány GPS koordináta, egy pár világító eszköz és persze a csapatszellem. Az élménydús mini-expedíció nem hétköznapi kalandokat ígér, kizárólag 
éjjeli baglyoknak! Előzetes megbeszélés alapján extrémebb és könnyedebb verzió is választható.

Helyszíne: igény szerint erdei, parkos, szállodai, városi környezetben 
Időtartama: 2-3 óra



3. LÖVÉSZETI TRÉNINGEK

ÍJHARC – ARCHERY TAG ÉLMÉNYJÁTÉK

Az archery tag, azaz az íjharc hazánkban még alig ismert harci élményjáték. Egy íjjal és a hozzá tartozó speciális nyíllal űzik, aminek hegye tompa, félke-
mény hab, így használata veszélytelen. A hangulatos játékot egy akadályokkal kialakított pályán űzik fejvédővel. A játék során csapatok küzdenek meg 
egymással. Igazi csapatjáték, igazi stratégiák, felhőtlen szórakozás és élmény! Minden korosztálynak ajánlott. 
A programot csapatépítő kalandjátékokkal egészítjük ki!

Helyszíne: igény szerint erdei, parkos, szállodai, városi környezetben
Időtartama: 2-3 óra

PAINTBALL – CSAK ERŐS IDEGZETŰEKNEK!

A vérnélküli harc. A játék ragyogó lehetőséget ad a mindennapok során felgyülemlett stressz, feszültség levezetésére. Mindemellett kiváló csapatépítő 
tréning, miközben az adrenalin szint egyre magasabbra hág. Fejenként 200 db lőszerrel a csapatok egymással küzdenek, természetbarát anyagokat hasz-
nálva.

Helyszíne: igény szerint
Időtartama: 2-3 óra



4. VÍZI PROGRAM

SÁRKÁNYHAJÓZÁS

Nincs még egy olyan csapatsport, mint a sárkányhajózás, amely olyan közösségteremtő és fejlesztő tevékenység, amelyben egy célért két labdarúgó-csa-
patnyi ember küzd. Rendkívül alkalmas csapatépítésre, közösségi szellem formálására. Kiváló hangulat, felejthetetlen élmény! Természet – szép környezet 
– jó levegő – víz – feeling! Versenyre fel, a leggyorsabb csapat győz!

Helyszíne: igény szerint
Időtartama: 2-4 óra

5. INDOOR PROGRAMOK 

AVALON ESCAPE

Mit tennétek, ha hirtelen bezárva találnátok magatokat egy számotokra teljesen idegen helyen, ahol egy visszaszámláló tudatja veletek, hogy a hátralévő 
perceitek meg vannak számlálva!? Vajon képesek vagytok legyőzni a bezártság okozta stressz érzését és megtalálni a szabadulás kulcsát? Tegyétek pró-
bára magatokat, hogy mire vagytok képesek a rendelkezésetekre álló idő alatt. 
Kiváló csapatépítő szórakozás! 
A szobákat minden esetben a résztvevők létszámának megfelelően alakítjuk.

Helyszíne: szállodai konferenciaterem, különterem, közösségi tér, étterem
Időtartama: 2 óra



KVÍZPARTY

A vacsora előtti vagy vacsorát követő játék, ahol a csapatok (asztaltársaságok) hol közösen, hol pedig magukban oldják meg a néha vicces, néha pedig 
igazi kihívást rejtő feladatokat.

Néhány feladat ízelítőül: 
- Matematikai teszt, találós kérdések
- Becsüld meg! – műveltségi kérdéssor, három választási lehetőséggel
- Ki vagyok én?
- Rajzmesterek
- Ez a névjegyem!
- Celeb kvíz

Helyszíne: igény szerint szállodai konferenciaterem, közösségi tér, étterem
Időtartama: 1,5-2 óra

UTAZÁS A FÖLD KÖRÜL

A játékosok csapatokat alkotva világ körüli úton vesznek részt. Az állomások teljesítésével „bejárják” a földrészeket és a különböző országokhoz tartozó já-
tékos feladatok megoldásával teszik meg a „világ körüli utat”, amelynek végén ünnepélyes eredményhirdetés keretein belül a győztes csapatokat jutalom 
várja. Hangulatos, szórakoztató, tréfás, csapatépítő.

Helyszíne: igény szerint szállodai konferenciaterem, közösségi tér, étterem 
Időtartama: 2-3 óra



SIVATAGI TRAGÉDIA

A program során a résztvevőket csapatokra osztjuk. A csapatok egy karib-tengeri repülős utazásra indulnak, de sajnos a repülőgép lezuhan egy sivatagba. 
Szerencsére mindenki életben marad! A túlélőknek a roncsok körül szétszóródott tárgyakat közösen össze kell gyűjteniük állomásról-állomásra, majd el 
kell dönteniük, hogy a rendelkezésre álló tárgyakból (víz, fegyver, ehető állatok kézikönyve, stb.), melyek azok, amelyek segítenek nekik a túlélésben. 15 
tárgyat kell megszerezniük és fontossági sorrendbe tenniük közösen, majd megvitatják, hogy vajon túlélnék-e a sivatagi kalandot… Improvizatív, kreatív 
és igazán interaktív játék, amelynek a végén a szakértők által összerakott sorrend is nyilvánosságra kerül, ezáltal kiderül, hogy mennyi esélyük lenne a 
sorrend alapján a túlélésre.

Helyszíne: a szálloda különtermei, közösségi terei
Időtartama: 2-3 óra

SÖTÉT REJTÉLY

A csapatoknak egy homályos bűneset bonyolult szálait kell felgöngyölíteniük. Két érthetetlen haláleset történt egy titkos konferencián, valahol a hegyek-
ben. A rendőrség kiszállt és rögzített minden nyomot, kihallgatta a gyanúsítottakat. Minden ügyben szereplő személynek alapos indoka volt az elköve-
tésre, viszont érdekes mód az alibik már nem állnak ilyen jól.  Az ügy nyomozója hosszas latolgatás után senkit nem vett őrizetbe és ezzel leállt a további 
vizsgálat. Mi ebbe nem nyugszunk bele, újra elővesszük ezt a jegyzőkönyvet és letöröljük róla a port. A nyomozói anyagokra támaszkodva újra vizsgáljuk 
az ügyet.

Helyszíne: igény szerint szállodai konferenciaterem, közösségi tér, étterem
Időtartama: 3-4 óra



NYERJ 1 PERC ALATT…

Voltak álmaik, amik valóra váltak. Voltak céljaik, amik megvalósultak. Győztek, mert hittek magukban! Te se várj a csodára, mert a csoda ott van benned! 
Bízz magadban, és dönts! Vársz, vagy nekivágsz, mert tudod, hogy a sikerhez nem kell más, csak 1 perc és nyersz! A program a közismert játék legkedvel-
tebb részeit idézi fel. A játék egy nagyszerű sorverseny, ahol a csapattagok egymást váltva, rövid idő alatt - 1 perc alatt - teljesítik az izgalmas, játékos, 
nem hétköznapi feladatokat. A cél a győzelmen túl az önfeledt kikapcsolódás és élmény! 

Helyszíne: a szálloda közösségi terei, különterme
Időtartama: 2 óra

CASINO PARTY

A “világbajnok négyes”

Póker – a világ egyik legnépszerűbb kártyajátéka

Black Jack – népszerű asztali kaszinójáték, ahol a játékos nyerési esélye nagyobb lehet, mint a házé!

Roulette – klasszikus kaszinójáték. Büntetlen szórakozás, élmények és izgalmak! A programot szakképzett, igényes – igény függvényében idegen nyelven 
is beszélő – játékvezetőkkel bonyolítjuk.

Craps – két kockával játszott, igen népszerű kaszinójáték.

Helyszíne: a szálloda közösségi terei, különterme
Időtartama: 4 óra



6. TEMATIKUS PROGRAM

KÉZMŰVES PROGRAM

Kis mesterek, gyermek kézműves foglalkozások
A kéz mindig kéznél van! És mint tudjuk, minden felnőtt és gyermek szeret alkotni. A prog-
ram során változatos kézműves programokkal várjuk a kicsiket és nagyokat egyaránt. A 
foglalkozások segítenek fejleszteni a kicsik kézügyességét, kreativitását, motorikus képes-
ségeit és persze lefoglalják őket, hogy a szülők is kikapcsolódhassanak. Animátoraink egész 
nap várják az érdeklődőket!

Amivel animátoraink készülnek
Szobrok készítése só-liszt gyurmából, hűtőmágnes készítés, origami-állatfigurák hajtoga-
tása, gyöngyfűzés, agyagozás, kerámiák készítése, nemezelés, termény képek készítése, 
gyertyamártás, vesszőfonás, kosárfonás, fafaragás, vízfestékezés és színezés, bőrözés, 
mézeskalács készítés.

Madáretető építés
Karitatív programunkkal az erdő lakói számára nyújtunk menedéket, hogy egy kicsit élhe-
tőbbé tegyük számukra a hideg, téli napokat. Animátoraink segítségével madáretetőket 
készíthetnek a résztvevők, amelyeket természetesen eleséggel együtt kihelyezünk az 
erdőbe. Gyermekek és felnőttek számára is ideális kikapcsolódást nyújt.

Adventi kézművesség
Gyöngyfűzés és gyöngyangyalka-készítés – nem csak hölgyeknek.
Karácsonyfadíszek készítése – egyszerű, ám mégis különleges díszek készítése az ünne-
pekre.

A program ára: létszám és aktivitások függvényében
Helyszíne: igény szerint a szálloda konferenciaterme, közösségi terei
Időtartama: igény szerint

7. MISKOLC VÁROSI PROGRAMOK

NAGY LAJOS KIRÁLY NYOMÁBAN

Mi lehet izgalmasabb egy csapatépítő játék helyszíneként, mint egy középkori lovagvár, an-
nak minden szellemével és titkával? A szerencsés csapat előtt megnyílik a híd a középkorba 
és részt vehetnek egy igazi középkori kincskereső kalandon! A játék során a kalandorok 
felfedezhetik a vár minden titkát, megtapasztalhatják a lovagkor izgalmát, hiszen próbára 
teszik ügyességüket, logikai készségüket, bátorságukat, de a humor és a jókedélyű felada-
tok sem hiányozhatnak!

Helyszíne: Diósgyőri vár
Időtartama: 2-2,5 óra

További programlehetőségek:
- karitatív madáretető építés,
- e-bike túra,
- kirándulások szervezése túravezetővel,
- szórakoztató show műsorok,
- repülés az innovatív gyrocopterrel vagy motoros sárkányrepülővel,
- hőlégballonos függeszkedés, repülés,
- domino day,
- Tiszta Hollywood! – filmforgatás, profi stábbal.

A programokhoz néhány esetben transzfer szükségeltetik, melyet a program ára nem tar-
talmaz. A programok alakíthatók az igények és a rendelkezésre álló keret szerint! 

A programok helyszínei időjárás függvényében változnak, ezért program előtt egyeztetést 
igényelnek! Rossz idő esetén, a programot megelőzően két nappal történő egyeztetést 
követően az outdoor program módosítható indoor csapatépítő programra!

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a megrendelt programokon mindenki saját felelős-
ségre vehet részt. A program időtartamára igény szerint balesetbiztosítást kötünk.
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