Élménykártya



10 választható program!



Kártya tulajdonosnak és vele együtt érkezőknek INGYENES részvétel 1 választott programon.








Kártya beváltási határideje: 2015.07.01
A program során fotókat készítünk, melyeket a résztvevők megkapnak.
A programhoz szükséges eszközöket és kellékeket mi biztosítjuk.
A programok Szentendrén kerülnek lebonyolításra.
Bizonyos programoknál lehetőség van kitelepülésre is.*
Téli hónapokban is elérhető program. **
További információk: web: www.szeda.hu – e-mail: info@szeda.hu – telefon: +36 30 880 6700

Élménykártya kód:
A beváltáshoz az élménykártya kódot e-mailben szükséges elküldeni az alábbi adatokkal az
info@szeda.hu e-mail címre: Kártya tulajdonos neve, címe, telefonszáma, választott
program, résztvevők száma és a program kívánt időpontja.

Barkas Nosztalgia élményút
Barkas! Az 1340 kg-os, 56 lóerős, 120 Nm nyomatékkal bíró Bari Buli Busz. A hangulatról
nem csak az ízlésesen kialakított belső tér, a 6 beépített hangszóró, a személyre szabható
külső és zene gondoskodnak, hanem a piros lámpák is. Pontosabban a zöldek, hiszen
minden egyes alkalommal újra átélheted, amikor majdnem 10 mp alatt gyorsultok
majdnem 100 km/h-ra. Ezt a hangulatot csak úgy tudjuk növelni, ha útközben a
harmonika tetőn együtt lógunk ki barátainkkal. Minderre a csodálatos Dunakanyarban
vagy Budapesten van lehetőség. Születésnapra, leány- és legénybúcsúra kiváló ajándék.





Programtípus: élményutazás, városnézés *; **
Résztvevők létszáma: 1-7 fő
Korhatár: Időtartama: 60-70 perc

GPS-es ereklye keresés
Ez a program egy csodálatos erdős részen játszódik, ahol a résztvevők fő feladata, hogy
megkeressék az elveszettnek hitt ereklyét. De mindez csak úgy lehetséges, ha a cél előtt
egyetlen lépést sem hagynak ki. Összesen 8 állomás felkutatására van szükség. A játék
során patakon kell átkelni, fatörzsön kell átmászni, dombokat kell megmászni, mindezt
aközben, hogy az adott GPS koordinátákat keressük játékostársainkkal.





Programtípus: GPS-es keresőjáték *; **
Résztvevők létszáma: 1-6 fő
Korhatár: ajánlott 8 éves kortól
Időtartama: 90-120 perc

Íjászat
A honfoglaláskori magyarok életmódjukból fakadóan kiváló lovas íjászok voltak. Ezt
tanúsítja a híres fohász is: "A magyarok nyilától ments meg, Uram minket". A később már
olimpiai sportággá váló íjászat bevezetésébe vágyókat várjuk szeretettel szentendrei
telephelyünkön, hogy betekintést nyerjenek ebbe a szabadidős sportágba. Az oktatás során
maximális biztonság mellett a helyes technikát próbáljuk átadni vendégeink számára, hogy
minél élvezetesebb legyen számukra az íjászat. A program végén „háziversenyt”
bonyolítunk le.





Programtípus: sportprogram *; **
Résztvevők létszáma: 1-8 fő
Korhatár: ajánlott 8 éves kortól
Időtartama: 60-75 perc

Kenutúra
A festői szépségű Szentendre megtekintése a Dunáról, túrakenukkal. Rövid oktatás után
kenukkal fedezheted fel a természet kincseit Szentendrén és környező településeken. Egy kenu
befogadóképessége 3-4 fő. Több túrakenu lehetőséget nyújt nagyobb csoportok együtt
túrázásra. A programhoz minden szükséges kelléket biztosítunk: túrakenukat, lapátokat,
mentőmellényeket, tapasztalt kormányost és túravezetőt. Az alapok elsajátításához
természetesen segítséget nyújtunk. Választható úti célokkal.





Programtípus: sportprogram
Résztvevők létszáma: 1-8 fő
Korhatár: ajánlott 8 éves kortól
Időtartama: 60-90 perc

Kincskeresés Indiana Jones módra
Térképes kincskereső játékunkban hat helyszínt kell meglátogatni a kincs megtalálásáig. De
minden állomásról csak úgy tudunk tovább indulni, ha megfejtettük az adott feladványt.
Furfangos észjárás, logika szükséges ahhoz, hogy ráleljünk a hőn áhított aranyrudakra. A
résztvevők az út során magukra vannak utalva, de elakadás esetén van lehetőségük
segítséget kérni. Az állomásokon, különböző helyeken vannak elrejtve a kincshez vezető
információk. Így kihagyni egyet sem ildomos.





Programtípus: térképes keresős, logikai játék **
Résztvevők létszáma: 1-6 fő
Korhatár: ajánlott 12 éves kortól
Időtartama: 60-120 perc

Nordic Walking oktatás és túra
A választott túraútvonal függvényében lehetőség van a Belváros megtekintésére vagy a
Duna mentén egy vízparti gyaloglásra. A keményebb terhelésre vágyók erdei túravonalon
tehetik magukat próbára. A túrák kb. 4-6 km hosszúak. A legfontosabb tudnivaló a Nordic
Walkingról: először sík-, ill. dombos vidékre fejlesztették ki, nagyon jól gyakorolható
hegyvidéken, tehát emelkedő terepen is, mint jól adagolható, az egész testet (szervezetet)
igénybe vevő, kitartást igénylő tréning. A gyalogláshoz képest a NW 30-45 %-kal több
kalóriaégetéssel jár.





Programtípus: sportprogram *; **
Résztvevők létszáma: 1-8 fő
Korhatár: ajánlott 12 éves kortól
Időtartama: 60-90 perc

Retró
Nosztalgiázni vágyók figyelem! Ha elmúltál már 30 éves, de nem vagy még 100, akkor
biztosan emlékszel, hogy gyermekkorodban milyen játékok jelentettek számodra igazi
felüdülést. Kifejezetten, csakis örökzöld játékok, igazi klasszikusok. Lehetne az is a címe,
hogy vissza az oviba! Természetesen azért ezek a feladatok igénylik az összetartást,
csapatmunkát, valamint minimális taktikát a sikeresség érdekében. Ha úgy érzed készen
állsz egy kis "időutazásra"





Programtípus: szórakoztató, ügyességi klasszikus játékok *; **
Résztvevők létszáma: 4-8 fő
Korhatár: ajánlott 8 éves kortól
Időtartama: 90 perc

Sárkányhajó túra
A festői szépségű Szentendre megtekintése a Dunáról, sárkányhajóval. Rövid oktatás után
fedezheted fel a természet kincseit Szentendrén a 12 méter hosszú sárkányhajóval. Egy
sárkányhajó befogadóképessége 20 fő. A programhoz minden szükséges kelléket biztosítunk:
sárkányhajót, lapátokat, mentőmellényeket, tapasztalt kormányost és túravezetőt. Az alapok
elsajátításához természetesen segítséget nyújtunk. Választható úti célokkal Szentendrén.





Programtípus: sportprogram
Résztvevők létszáma: 8-20 fő
Korhatár: ajánlott 8 éves kortól
Időtartama: 90 perc

Szemtelen! Játék az érzékszervekkel
Ez a játék az érzékszervek megfelelő használatára, kitartásra, türelemre, kreativitásra és
csapatmunkára ösztökél. Mindennapjainkat érzékszerveinkre hagyatkozva éljük. De mi van,
ha a látásért felelős szervünket nem használjuk? Mire támaszkodhatunk, ha nincs vizuális
képünk? Ez a csapatépítő játék betekintést enged egy olyan világba, ahol csak a tapintásra,
hallásra és szaglásra hagyatkozhatunk. A feladatok között akadálypályás, keresős és
ügyességi játékok szerepelnek. Fontos, hogy a program során a csapattársak egymásra
vannak utalva, és csak is együtt, csapatmunkával, egymást segítve lehet a 6 különböző
csapatépítő játékot végrehajtani.





Programtípus: szórakoztató, ügyességi játékok *; **
Résztvevők létszáma: 4-8 fő
Korhatár: ajánlott 8 éves kortól
Időtartama: 90 perc

Trabant túra
Trabant. Ki ne ismerné? Valakinek volt, valaki csak vezette, valaki csak ült benne,
valaki csak szeretett volna. A lehetőség itt van. Sőt vezetheted is a két ütemű,
kormányváltós papírjaguárjaink valamelyikét, ha benevezel erre a túrára. Az öt
települést érintő körtúra folyamán nyolc kötelező állomás van, melyeket GPS, térképek
és fotók segítségével kell megtalálni, de útközben egy-két fénykép erejéig megállni a
táj szépsége miatt máskor, máshol is érdemes.





Programtípus: élményvezetés, kincskeresés, városnézés **
Résztvevők létszáma: 1-4 fő
Korhatár: Időtartama: 4 óra

