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PROGRAMAJÁNLATOK A HOTEL KORONA RÉSZÉRE
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.
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:
 csapatépítő kalandjátékok
 extrém élményprogramok
 lövészeti tréningek
 vízi programok
 légi programok
 csapatépítés Egerben
 indoor ajánlatok

A programok minimál-létszáma minden esetben: 10 fő.
Web: www.vexton.hu e-mail: info@vexton.hu
FARKAS TIBOR +36 70-312-76-09
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CSAPATÉPÍTŐ KALANDJÁTÉKOK
A KORONA TITKA
A Korona titkát nem mindenki birtokolhatja. A résztvevők megfejthetik az ősi rejtélyt, miközben
felfedezik Eger 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,
kreativitása, 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.
A program ára: 4.500 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: Eger vagy igény szerint erdei környezetben
Időtartama: 2 óra

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.
A program ára: 7.000 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: Egertől néhány kilométerre, erdei környezetben
Időtartama: 3 óra

JÁTÉKOK HATÁRTALANUL
Volt egy tévés vetélkedő, amit mindenki imádott. A program a legendás játék legjobb részeit
hivatott felidézni, ahol a csapatok egy fantasztikus hangulatú, grandiózus verseny keretein belül
átélhetik a kilencvenes évek legsikeresebb világjátékát. Földön, vízben és levegőben mérik össze
erejüket, ügyességüket és tudásukat. A cél a győzelmen túl az önfeledt kikapcsolódás és élmény!
A programok minimál-létszáma minden esetben: 10 fő.
Web: www.vexton.hu e-mail: info@vexton.hu
FARKAS TIBOR +36 70-312-76-09
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A program ára: 4.900 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: Eger, Érsekkert vagy igény szerint erdei környezetben
Időtartama: 1,5-2 óra

AZ ELVESZETT FRIGYLÁDA NYOMÁBAN
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 egészére szükség van, mindenki kreativitása, ügyessége, találékonysága előtérbe
kerül, közösen pedig megoldják a játékos feladatokat, és végül a kincs boldog öröm!
A program ára: 6.500 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: Eger, Érsekkert vagy igény szerint erdei környezetben
Időtartama: 2-3 óra

PONTVADÁSZAT - GEOCACHING
A program kiváló kikapcsolódást nyújt a résztvevőknek. A csoport GPS-ek segítségével több
csapatban indul el a navigációs útvonalon. Az egyes koordináta 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 teljesít, a
geovadászat eléri célját és mindenki ajándékban részesül.
A program ára: 3.900 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: Eger, Érsekkert vagy igény szerint erdei környezetben
Időtartama: 2-2,5 óra

GEOCACHING extra - WINECACHING
A program kiváló kikapcsolódást nyújt a résztvevőknek. A csoport GPS-ek segítségével több
csapatban indul el a navigációs útvonalon. Az egyes koordináta 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 teljesít, az
állomáspontokon különleges egri borokat is kóstolhatnak!
A program ára: 6.900 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: Eger, Érsekkert vagy igény szerint erdei környezetben
Időtartama: 2-3 óra
A programok minimál-létszáma minden esetben: 10 fő.
Web: www.vexton.hu e-mail: info@vexton.hu
FARKAS TIBOR +36 70-312-76-09
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KARITATÍV KALANDOK – madáretető/vadetető építés
Közös programunkkal, karitatív tevékenységünk során az erdő lakói számára nyújtunk
menedéket, hogy egy kicsit élhetőbbé tegyük számukra a hideg, téli napokat. A csoporttársak
együttes feladat megoldása, kreativitás, találékonyság, a jó kommunikáció kialakítása, a vállalkozó
szellem, valamint valódi és egyedülálló élmények átélése a célja a kalandtúránknak. A feladatok
elvégzéséhez ügyesség, logika és találékonyság és közös munka szükségeltetik. A csapattagoknak a
lehető legügyesebben kell együtt dolgozniuk, annak érdekében, hogy minél több alkatrészt
gyűjtsenek össze. S természetesen az elkészítéshez szükséges leírás megtalálása, megfejtése is a
csapat közös összhangján, együttes munkáján múlik. Az elkészített etetőket eleséggel tele
kihelyezzük az erdőben.
A program ára: 5.500 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: Egertől néhány kilométerre, erdei környezetben
Időtartama: 2-3 óra

A BÜKKI SZARVASGOMBA NYOMÁBAN
A program során a csapatok célja, a lehető legtöbb szarvasgomba összegyűjtése, ám a feladat nem
egyszerű! De van segítség, hiszen szakemberek és magasan képzett gombakereső kutyák segítik a
felszín alatt megbújó igazi csemege felkutatását. A játékosok elméleti tudására is fény derül a
program során, ahol a gombateszt helyes kitöltése is befolyásolja majd a végeredményt, nem csak
a gombagramm számít! A program csodálatos erdei környezetben játszódik, az élményteli
szórakozás garantált. A mérlegelésen bizony kiderül, hogy melyik csapat volt a legsikeresebb,
kinek mennyi gombát sikerült összegyűjtenie a hátizsákjában. Az eredményhirdetést követően
minden csapat ajándékot kap, és az összegyűjtött gombák igény szerint – külön térítés ellenében elfogyaszthatóak, hazavihetőek.
A program ára: 9.900 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: Egertől néhány kilométerre, erdei környezetben
Időtartama: 2-3 óra

A programok minimál-létszáma minden esetben: 10 fő.
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EXTRÉM ÉLMÉNYPROGRAMOK
HOLDKÓROSOK 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.
A program ára: 5.000 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: Eger, igény esetén erdei környezetben
Időtartama: 2 óra

HEGYEN-VÖLGYÖN ÁT - TEREPJÁRÓS ÉLMÉNYTÚRA
Terepjárós élménytúra Eger és környékének különleges vidékén, az Eged-hegy csúcsát érintve,
GPS pontokkal, 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 csapattagra és a vezetési
tudásra is szükség van, a legbátrabbak a volán mögé ülve tesztelhetik érzékeiket és tudásukat.
A program ára: 7.500 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: Eger mellett
Időtartama: 2-3 óra

OFF ROAD TROPHY
A csoporttársak együttes feladat megoldása, kreativitás, találékonyság, a jó kommunikáció
kialakítása, a vállalkozó szellem, valamint valódi és egyedülálló élmények átélése a cél.
A csoport létszámának megfelelően quadokon és terepjárókban helyet foglalva indul a túra – a
mintegy 15 hektáros területen, közben váltással, így mindenki átélheti az extrém pálya
könnyedebb és „sárosabb” szakaszait is. A program végén díjazás és közös ünneplés.
A program ára: létszám és technikai eszközök függvényében
Helyszíne: Egertől 25 km-re, off road-ra kialakított magán területen
Időtartama: 2-3 óra

A programok minimál-létszáma minden esetben: 10 fő.
Web: www.vexton.hu e-mail: info@vexton.hu
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A HEGYVIDÉK TITKA – ADRENALIN SZINT EMELŐ CSAPATPROGRAM
A program csodálatos erdei környezetében zajlik. A cél a „túlélésen” felül a közös élmény és
jókedv. A csoporttársak együttes feladat megoldása, kreativitás, találékonyság, a jó kommunikáció
kialakítása, a vállalkozó szellem, valamint valódi és egyedülálló élmények átélése a cél. Adrenalin
szintemelő izgalmak várnak a csapatokra, úgymint kötéltechnikai bátorságpróba –
kötéltechnikai bizalomjáték, extrém trophy – valódi terepélmények ügyességi pályával, ahol a
gyermeki vágyak és a tapasztalat, az izgalom és a várakozás, az ügyesség és összpontosítás
összhangja kerül előtérbe. Időjárásnak megfelelő járművel, terepjárós élménytúra – ahol a
csapattagok irányításával és vezetésével bejárják a környék legszebb részeit, időnként a
koordinátor is segít a helyes útvonal megtalálásában. A program felejthetetlen élményeket
tartogat!
A program ára: 8.000 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: Egertől néhány kilométerre, erdei környezetben
Időtartama: 2-3 óra

LÖVÉSZETI TRÉNINGEK
KOMMANDÓ „LIGHT” – STRATÉGIAI LÉZERHARC
Az első valósághű szabadtéri harci játék, ami nem jár semmilyen fájdalommal, és nincsen
semmiféle káros hatással a környezetre. Ideális játéklehetőség azok számára, akik eddig a
számítógép előtt ülve játszották a különböző harci játékokat, de élőben féltek kipróbálni az
esetleges sérülésveszély miatt. Infravörös jelkibocsátás, holografikus irányzék! A paintball harc
modern változata. Különleges stratégiák, csapatjátékok.
A program ára: 6.000 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: Eger, Érsekkert vagy igény szerint a város alatti pincerendszer külön térítés
ellenében
Időtartama: 2-4 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 használva.
A program ára: 6.000 Ft+ÁFA/fő, 200 db lőszerrel
Helyszíne: Egerben vagy Eger közelében
Időtartama: 2-3 óra
A programok minimál-létszáma minden esetben: 10 fő.
Web: www.vexton.hu e-mail: info@vexton.hu
FARKAS TIBOR +36 70-312-76-09
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CÉLKERESZTBEN
A hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő koronglövészet igazi élményteli
vadászatra ad lehetőséget az elvárt fegyelem betartása mellett. A játék igazi élményének átélését
saját szakképzett lövészetvezetőink segítik, koncentrálva a sikerélményre. Mindezeket megelőzve
rövid fegyverismereti oktatást tartunk, amely a program elengedhetetlen részét képezi. Korong- és
pontlövészet, harci élmények!
A program ára: 6.000 Ft+ÁFA/fő/kör. 1 körben 25 lövés lehetséges
Helyszíne: a legközelebbi engedélyezett területen
Időtartama: 2-3 óra

VÍZI ÉS LÉGI PROGRAMOK
SÁRKÁNYHAJÓZÁS
Nincs még egy olyan csapatsport, mint a sárkányhajózás, amely olyan közösségteremtő és
fejlesztő tevékenység, amelyben egy célért két labdarúgó-csapatnyi 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!
A program ára: létszám függvényében
Helyszíne: legközelebbi alkalmas vízfelületen – Tisza tó
Időtartama: 2-4 óra

A VÁNDOROK ÚTJA – VÍZI ÉLMÉNYTÚRA STRATÉGIAI
TUTAJÉPÍTÉSSEL
A csapat egy kenutúra során vízre száll. Az izgalmas túra közben kikötnek a Senki szigetén,
megpihenni, megcsodálni a táj szépségét. A séta és a játékos feladatok megoldása végén,
visszainduláskor azonban nem várt meglepetés várja a csapatot: ellopták a kenukat. Ráadásul
nincs is túl messze az eszközpark, a túlpartról figyelnek a tolvajok kacagva. A csapat ekkor nagy
feladat előtt áll: a természet adta eszközökből néhány segédeszközzel egy vízre bocsájtható tutajt
kell megépíteni, hogy azzal aztán visszaszerezhessék a „távoli" kenukat. A program ezt az
építkezési formát hivatott előtérbe helyezni, ám nem csupán az építésen a cél. 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.
A program ára: 7.900 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: Tisza tó
Időtartama: 2-4 óra
A programok minimál-létszáma minden esetben: 10 fő.
Web: www.vexton.hu e-mail: info@vexton.hu
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A HARMADIK DIMENZIÓ VARÁZSA
A repülés vágya egyidős az emberiséggel. Az ősi legendákból tudjuk, hogy még a leghatalmasabb
emberek is vágyakoztak arra a végtelen szabadságra és hatalomra, melyet csakis a repülés
képessége adhat meg.
A program során a csapat több különböző légi járművet próbálhat ki.
A motoros tandem siklóernyő a lehető legszabadabb repülési forma. Az általa elérhető élmény
leírhatatlan. A trike biztonságos és kényelmes repülést biztosít. Az utas dolga csupán az élmény
átélése és feldolgozása. Mindenki sorra kipróbálhatja a fantasztikus élményt, élvezheti a repülést
közel a természet adta szépségekhez.
A közismert motoros repülőgép több kategóriája elérhető sétarepülés céllal. Indulva a két
személyes ultrakönnyű változatoktól egészen a többszemélyes, nagyobb utazósebességgel és
hatótávolsággal rendelkező modern repülőgépekig. Előnye a motor nélküli gépekhez képest az
előre tervezhető repülési magassága, sebessége és útvonala.
A program ára: 7.900 Ft+ÁFA/fő, amely 10-15 perc időtartamot jelent a levegőben
Helyszíne: egri sportrepülőtér
Időtartama: 2-3 óra, létszám függvényében

HŐLÉGBALLONOS IZGALMAK
A hőlégballonos függeszkedés, azaz kötött lebegés hihetetlen élményt nyújt, általa
belekóstolhatnak a résztvevők a harmadik dimenzió érzésébe. A ballon néhány 10 méter magasra
emelkedik az utasokkal, ami egyedülálló élményérzetet nyújt. A leszállást követően lehetőség van
helycserére. Akár egész napos függeszkedés is megoldható, ám bizonytalan idő esetén a kora
reggeli illetve a késő délutáni órákban alkalmas. 1 óra alatt 20-30 fő emelkedhet a magasba.
Minimum 2 óra!
A program ára: 270.000 Ft+ÁFA
Helyszíne: előre egyeztetett helyszínen
Időtartama: 2 óra
A hőlégballonos repülés esetén a starthelyre szállítjuk az utasokat, a közös ballonállítás után
kezdetét vesz a páratlan utazás. A mintegy 1 órás utat követően leszállás, avatási ceremónia és
visszaszállítás az indulási pontra, autókkal. Kihagyhatatlan élmény! A hőlégballonos repülés
rendkívül időjárásfüggő. Szél és csapadék kizáró tényező.
A program ára: 45.000 Ft+ÁFA/fő és további 65.000 Ft+ÁFA/ballon alapköltség
Helyszíne: előre egyeztetett helyszínen
Időtartama: 2,5 – 3 óra

A programok minimál-létszáma minden esetben: 10 fő.
Web: www.vexton.hu e-mail: info@vexton.hu
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CSAPATÉPÍTÉS EGERBEN
JUMURDZSÁK NYOMÁBAN
Eger, a „barokk ékszerdoboz” számos titkot, izgalmat és mozgalmas múltat rejt. A felfedező
kincsvadászat során a csapatnak együttes erővel kell eljutnia a kijelölt helyekre, ám ez nem olyan
egyszerű. Az izgalmakkal fűszerezett program során megismerik Eger szépségeit, örök emlékeit és
értékeit. A megoldott feladatokért cserébe információt kapnak a kincsre és hollétére vonatkozóan.
A csapat egészére szükség van, mindenki kreativitása, ügyessége, találékonysága előtérbe kerül,
közösen pedig meghódíthatják a várost. Apró ajándék is előkerül, és végül a kincs boldog öröm,
feltéve, ha mindenki tökéletesen teljesít.
A program ára: 6.500 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: Eger belváros
Időtartama: 2-3 óra

A KAZAMATA REJTELMEI
A csapattagoknak a lehető legügyesebben kell együtt dolgozniuk, annak érdekében, hogy minél
több információhoz jussanak a kincsre vonatkozóan. Ezáltal egyre közelebb kerülnek a kincses
ládában rejtőző titkos meglepetéshez… Az ínyencségekkel fűszerezett játékos-vetélkedős
feladatok örök élményül szolgálnak majd. A játékosok különféle harci próbatételek során vethetik
be tehetségüket, tudásukat, ügyességüket. A végső cél a kincsesláda megtalálása.
A program ára: 6.500 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: Város a város alatt, Eger alatti pincerendszer
Időtartama: 2 óra

EGRI CSILLAG
Eger, a „barokk ékszerdoboz” számos titkot, izgalmat és mozgalmas múltat rejt. A felfedező
kalandtúra során a csapatnak együttes erővel kell eljutnia a kijelölt helyekre, ám ez nem olyan
egyszerű. Különféle trükkök és megtévesztő események teszik komplikálttá. Ügyes koordinálással
azonban a mindenre elszánt csapat eléri célját. Az izgalmakkal fűszerezett program során
megismerik Eger szépségeit, örök emlékeit és értékeit. Nem csupán izgalmas, de történelmileg
gazdag programban részesül a csoport. A helyszínek megtalálása után feladatokat szükséges
megoldaniuk, melyért cserébe információt kapnak. A csapat egészére szükség van, mindenki
kreativitása, ügyessége, találékonysága előtérbe kerül, közösen pedig meghódíthatják a várost. A
program végén, ha minden részlet összeáll, a csapatok egy pici utcában megbúvó, csodaszép
helyen megismerhetik az igazi egri csillagot… Ahol minden résztvevő 1 pohár bort fogyaszthat el.
A programok minimál-létszáma minden esetben: 10 fő.
Web: www.vexton.hu e-mail: info@vexton.hu
FARKAS TIBOR +36 70-312-76-09
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A program ára: 4.000 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: Eger belváros
Időtartama: 2 óra

DOBÓ TITKA - AZ EGRI VÁRBAN
Vendégeink lovagok és várkisasszonyok segédletével belekóstolhatnak a középkori lovagok
mindennapi életébe, játékos vetélkedő keretein belül kipróbálhatják, hogyan használták elődeink
az íjat és nyilat, a középkori hajítófegyvereket, milyen nehéz feladat volt a „törökök leverése”, s
hogyan hódították meg a várkisasszonyokat a hozzájuk írt ódával. Csapatverseny, ügyesség,
kreativitás, ajándékok.
A program ára: 7.500 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: Eger, Vár
Időtartama: 2 óra

INDOOR PROGRAMOK
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 legkedveltebb részeit idézi fel. A játék egy grandiózus 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!
A program ára: 4.900 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: a Korona Hotel közösségi terei, különterme
Időtartama: 2 óra

BOR-PRÓBA
A program a borkóstoló előtti ráhangolódást kívánja előidézni. Időtartama a kóstoló előtti 1 óra,
a „bemelegítés". A játékok a borok különleges világát elevenítik fel, hol humoros, vicces, játékos,
hol pedig koncentrációt és komoly figyelmet igénylő formában. A borkóstoló helyszínén vagy a
szállodában zajlik a program. A játék alkalmával gyertyaoltás, ügyességi borverseny, kanállal bort
és a bortotó elnevezésű elemek is előkerülnek. A játék végére a poháremelés is automatikussá
válik és a közös jókedv alapot ad egy igazán különleges borkóstolóhoz.

A programok minimál-létszáma minden esetben: 10 fő.
Web: www.vexton.hu e-mail: info@vexton.hu
FARKAS TIBOR +36 70-312-76-09
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A program ára: 3.000 Ft+ÁFA/fő, amely a borok árát nem tartalmazza
Helyszíne: a Korona Hotel vagy igény szerinti helyszínen/pincében
Időtartama: 1 óra

MISZTIKUS TUDÁS
Különleges világba repítjük a résztvevőket. A grafológus a helyszínen készített rövid rajz és
néhány soros írás alapján rövid elemzést nyújt a jelenről, a jövőről, a tehetségről és a változtatás
lehetőségéről.
Fürkésző tekintetű álomfejtő, tenyérjós, kártyavető, s a csillagok járásának tudósa várja, hogy a
révület sejtelmes homályából elővarázsolja a kirajzolódó jövőt. Rövid beszélgetés után a
jövőbelátó iránymutatást ad. A jósnő a tarot kártyát hívja segítségül, hogy iránymutatást adjon.
A program ára: 70.000 Ft+ÁFA
Helyszíne: a Korona Hotel közösségi terei, különterme
Időtartam: 2-3 óra

SZEZÁM BARLANGJA
A rendkívül színes, érdekes a csapatszellemet és a bizalmat előtérbe helyező indoor program,
amely különböző ügyességi és logikai játékokkal teszi próbára a csoport összetartását. A program
komoly csapatmunkát és koncentrációt igényel, miközben könnyed kikapcsolódást nyújt a
hétköznapokból. Kedvcsináló – Mániás család, Illúziók rengetegében, Nagy történet – végül a
jutalom elnyerése.
A program ára: 4.900 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: a Korona Hotel közösségi terei, különterme
Időtartama: 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 játékos feladatok megoldásával
teszik meg a „világ körüli utat”, amelynek végén ünnepélyes eredményhirdetés keretein belül a
győztes csapatokat jutalom várja. Hangulatos, szórakoztató, tréfás, csapatépítő. Különleges és
izgalmas, kihívást rejtő feladatok teszik színessé a programot. A feladatok aktív részesei a bátor,
vagány, és visszahúzódó egyének összessége.
A program ára: 4.900 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: a Korona Hotel közösségi terei, különterme
Időtartama: 2 óra
A programok minimál-létszáma minden esetben: 10 fő.
Web: www.vexton.hu e-mail: info@vexton.hu
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JÁTÉKOK HATÁRTALANUL
Volt egy tévés vetélkedő, amit mindenki imádott. A program a legendás játék legjobb részeit
hivatott felidézni, ahol a csapatok egy fantasztikus hangulatú, grandiózus verseny keretein belül
átélhetik a kilencvenes évek legsikeresebb világjátékát. Földön, vízben és levegőben mérik össze
erejüket, ügyességüket és tudásukat. A cél a győzelmen túl az önfeledt kikapcsolódás és élmény!
A program ára: 4.900 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: a Korona Hotel közösségi terei, különterme
Időtartama: 2 óra

CASINO PARTY
A "világbajnok hármas"
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.
A program ára: 220.000 Ft+ÁFA
Helyszíne: a Korona Hotel közösségi terei, különterme
Időtartama: 4 óra
További programlehetőségek:
- barlangtúra,
- e-bike túra,
- segway és monsterroller túra
- lovas túra, lovas kocsikázás, fogathajtó verseny,
- pisztrángfogás,
- hegymászás, kommandós ereszkedés,
- szórakoztató show műsorok,
- ládaautó derbi,
- repülés az innovatív gyrocopterrel vagy motoros sárkányrepülővel,
- domino day,
- Tiszta Hollywood! – filmforgatás, profi stábbal

A programok minimál-létszáma minden esetben: 10 fő.
Web: www.vexton.hu e-mail: info@vexton.hu
FARKAS TIBOR +36 70-312-76-09
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A programokhoz ajándék fotósorozatot, és igény szerint HD kamerás felvételeket
biztosítunk!
A programokhoz néhány esetben transzfer szükségeltetik, melyet a program ára nem
tartalmaz.
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 indoor csapatépítő programot biztosítunk!
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a megrendelt programokon mindenki saját
felelősségre vehet részt. A program időtartamára igény szerint balesetbiztosítást kötünk.

A programok minimál-létszáma minden esetben: 10 fő.
Web: www.vexton.hu e-mail: info@vexton.hu
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