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Mini kötélpálya
(mobil kalandpark)
Flying Fox pálya

4 fa kapcsolatára épített ideiglenes csúszó és ügyességi kötélpálya különböző hosszúságú akadályokkal és csúszással.
Egy szál dróton siklani, vagy meghódítani a fák koronáját, az egy
különleges élmény, biztonságos adrenalin terápia kicsiknek és
nagyoknak! A rendelkezésre állás 4-6 óra.

80.000 FT

A játék megépítéséhez megfelelő
körméretű fákra
van szükség.

Mászófal/gumifal

Műfogásokkal tűzdelt fafal vagy autógumikból épített függönyfal. A mindvégig teljes biztonságot a felső biztosítás és szakképzett animátorunk nyújtja. A rendelkezésre állás 4-6 óra.

40.000 FT

Megfelelő magasságú fa vagy stabil
szerkezet vagy
épület, melyen a
falat biztosítani lehet.

Ládatoronyépítő játék

A felső „orosz” biztosításba bekötött bátor jelentkező feladata,
hogy maga alatt ládatornyot építsen, minél magasabbra. Tartsd
egyensúlyban tested, mert csak akkor tudod megdönteni a 31
ládás Liget-rekordot! A rendelkezésre állás 4-6 óra.

30.000 FT

Legalább 7-8 m
magas stabil,
biztonságos biztosítási pont (daru,
fa, állványzat).

Quadozás

50 ccm automata quaddal ízelítőt kaphatsz a technikai sportok élményéből. Vezetett nyomvonalú pályán egyszemélyes motorozás
teljes védőfelszerelésben. A rendelkezésre állás 4 óra.

50.000 FT

Kavicsos, földes,
vagy aszfaltos
terület.

Indián tipiben
kézműves
tevékenység

Füves-ligetes területen felállított 11 m2-es kör alakú autentikus
indián TIPIben és annak környékén kialakított kézműves kuckó.
Választható tevékenységek a mellékletben. Időtartam: 4-6 óra.

50.000 FT

Szabad füvesligetes terület.

Tutajépítés

Építs olyan tutajt, melyen a legnagyobb viharban is megmenekül
a csapatod! Csapatmunkátok igazi sikere, amikor a vízen megállja
a helyét a saját ötlet és kivitelezés alapján összeállított „hajó”
a rendelkezésre álló minimális felszerelésből, és azon eljuttok a
kijelölt célig. Rendelkezésre állás 4-6 óra, 2 tutaj megépítéséhez
elegendő eszközzel.

50.000 FT

Megfelelő vízfelület, tó, strand.

íjászat

Tisztás területen kiépített pálya, melyen gyermek és felnőtt magyar íjakkal teheted próbára ügyességedet. 1 felnőtt és 1 gyermek
íjjal, 1 céltáblával. A rendelkezésre állás 4-6 óra.

25.000 FT

7x15 m-es tisztás,
ideálisan természetes háttérfallal.

Gokart

Versenyezz, tekerj, légy egy kicsit gyerek! Pedálos gokartjaink
fémvázasak, strapabíró gumi kerekkel felszereltek, háttámlás
ülésekkel ellátott, menő darabok! 100 kg terhelhetőségig.
A rendelkezésre állás 4-6 óra, 2 db gokarttal.

25.000 FT

Rafting kenu
bérlése

Három személyes rafting kenukat bérelhetsz, és évezheted a hűs
habok meghódítását akár 4-6 órán át.

20.000 FT

Megfelelő vízfelület, tó, strand.

A programok az igényelt szolgáltatásoktól függően akár előzetes személyes helyszínen bejárást is igényelhetnek. Minimális rendelési értékhatár:
nettó 50.000,- Ft. Amennyiben a megrendelés összértéke eléri a nettó 100.000,- Ft-os értékhatárt, úgy útiköltséget nem számítunk fel Vas megye
területén. Az áraink magyar forintban értendőek és nem tartalmazzák az ÁFA-t. Az egyes aktivitások változtatási jogát fenntartjuk.
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Trambulin

Te is legyél légi akrobata! Vidám önfeledt „szárnyalás” kicsiknek
és nagyoknak... Gyerekek és felnőttek egyaránt élvezhetik a
rugalmas játék felületet, mely már az ember talpának legkisebb
nyomására is kreatívitást, egészséges tevékenységet nyújt
a biztonságos hálóval ellátott trambulinon. A rendelkezésre
állás 4-6 óra.

15.000 FT

20 m2-es szabad
egyenes felület.

Kerékpáros
ügyességi
akadálypálya

A helyi adottságokra felépített ügyességi pályát építünk, ahol
3 kerékpárral száguldhattok vagy ügyeskedhettek 2 keréken.
A rendelkezésre állás 4 óra.

10.000 FT

Lehetőleg sík és
szilárd burkolat.

Ejtőernyő
aktivitás

Színes, óriási ejtőernyő, vagy pizza, vagy talán esernyő?
Ez mind-mind egyszerre, egy sokoldalúan felhasználható játék,
garantáltan kedvet csinál a mozgáshoz, és vidám szórakozás is
egyben. Mozgásos ügyességi és dramatikus játékok 12-16 főnek.
A rendelkezésre állás 1 óra.

10.000 FT

10x10 m-es szabad
füves terület.

Mini Tipi építés

Ismered az indiánok lakhelyét, a Tipit? Most kipróbálhatod, milyen
nehéz egy igazi indián sátrat felépíteni! Próbálgasd, igazítsd és
máris kész lehet Winnetou lakhelye! A rendelkezésre állás 4-6 óra.

10.000 FT

Fogd ki a dézsában úszkáló kis fa halak közül a legtöbbet! Kreatív
ügyességi játék a legkisebbeknek! A rendelkezésre állás 4-6 óra.

10.000 FT

„Horgászat”
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Slack-line

A hazánkban is egyre ismertebbé és népszerűbbé váló ügyességi
próba, kikapcsolódási forma, vagy inkább sport a dinamikus egyensúlyozás művészete. Egy picit kötéltánc, egy picit játék, egy picit
meditáció. Egy biztos, aki kipróbálja, beleszeret. Egyensúlyozz két
fa között kifeszített slack-line hevederen! Biztonságos ügyességi
feladat. A rendelkezésre állás 4-6 óra.

5.000 FT

Megfelelő keresztmetszetű fák, vagy
biztonságos kikötési pontok.

Óriás tangram

Szabadtéri óriás logikai- és stratégiai táblás játék, mely egyénileg és csoportosan is remek szórakozást nyújt. Játssz együtt
a gyermekeiddel, barátaiddal, kollégáiddal. Rakj ki minél több
ábrát! 1 óriás és 2 mini tangram. A rendelkezésre állás 4-6 óra.

5.000 FT

Néhány m2
szabad felület.

Jenga

A Jenga ügyességi és logikai játék, mely során a játékosok
felváltva húznak ki egy-egy elemet a felépített toronyból. Minden „tégla” eltávolításával egyre instabilabb és egyre magasabb
lesz a szerkezet. Az óriás torony körülbelül 1,2 méter magas.

5.000 FT

Sík, egyenletes
1 m2-es szilárd
burkolatú terület.

Aranymosás

A vízzel teli kis dézsában egy igazi aranymosó tál segítségével kutathatod fel a homokkal teli zacskók kincseit, ásványait!
Keresd a kincseket a homokban, nézd meg ásványod jelentését
és vigyél haza emlékbe egy marék „aranyat”!

500 FT
/csomag

Dézsában és
zsákokban, füves,
árnyas területen.

A programok az igényelt szolgáltatásoktól függően akár előzetes személyes helyszínen bejárást is igényelhetnek. Minimális rendelési értékhatár:
nettó 50.000,- Ft. Amennyiben a megrendelés összértéke eléri a nettó 100.000,- Ft-os értékhatárt, úgy útiköltséget nem számítunk fel Vas megye
területén. Az áraink magyar forintban értendőek és nem tartalmazzák az ÁFA-t. Az egyes aktivitások változtatási jogát fenntartjuk.
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