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PROGRAMAJÁNLATOK A SILVER MAJOR RÉSZÉRE
CSAPATÉPÍTŐ KALANDJÁTÉKOK

A SILVER MAJOR TITKA
A Silver Major 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, 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 15 főig egységesen: 165.000 Ft+ÁFA, 15 fő felett: 9.900 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: igény szerint erdei, parkos, szállodai, városi környezetben
Időtartama: 2 óra

JÁTÉKOK HATÁRTALANUL
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 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 15 főig egységesen: 165.000 Ft+ÁFA, 15 fő felett: 9.900 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: igény szerint erdei, parkos, szállodai, városi környezetben
Időtartama: 2 óra
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A SILVER MAJOR ELVESZETT KINCSE 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 15 főig egységesen: 175.000 Ft+ÁFA, 15 fő felett: 11.500 Ft+ÁFA/fő.
Helyszíne: igény szerint erdei, parkos, szállodai, városi környezetben
Időtartama: 2-3 óra
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SILVER MAJOR PONTVADÁSZAT - GEOCACHING
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 egyegy 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 winecaching programnál, az
állomáspontokon különleges egri borokat is kóstolhatnak a résztvevők.
A geocaching program ára 15 főig egységesen: 165.000 Ft+ÁFA,
15 fő felett: 9.900 Ft+ÁFA/fő.
A winecaching program ára 15 főig egységesen: 175.000 Ft+ÁFA,
15 fő felett: 11.500 Ft+ÁFA/fő.
Helyszíne: igény szerint erdei, parkos, szállodai, városi környezetben
Időtartama: 2-3 óra

LÁDAAUTÓ DERBY
A kreatív és jópofa csapatépítő program során nem csak a közös munka, hanem az együttes
gondolkodás varázsa is megelevenedik. A csoport létszámának megfelelőn 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 ládaautókkal
a csapatok egy grandiózus versenyben mérik össze ügyességüket!
A program ára 15 főig egységesen: 180.000 Ft+ÁFA, 15 fő felett: 12.400 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: erdei, parkos környezet / igény szerint
Időtartama: 3 óra
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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 15 főig egységesen: 185.000 Ft+ÁFA, 15 fő felett: 14.900 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: erdei, parkos környezet / igény szerint
Időtartama: 3-4 óra
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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 15 főig egységesen: 175.000 Ft+ÁFA, 15 fő felett: 11.500 Ft+ÁFA/fő.
Helyszíne: igény szerint erdei, parkos, szállodai, városi környezetben
Időtartama: 2-3 óra

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
kapcsolódjunk ki és élvezzük a természet különlegességeit, szépségeit!
Bármely csapatépítő programunk segwayekkel és e-rollerekkel is kiegészíthető.
A program ára: létszám és technikai eszköz függvényében
Helyszíne: igény szerint erdei, parkos, szállodai, városi környezetben
Időtartama: 2-3 óra
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BUBORÉKFOCI
A legújabb sportőrület, a gömbbe zárt élmény! A foci szórakoztatóbb változata, ahol a
játékosok egy hatalmas gömbbel a testükön küzdenek egymással, hogy megszerezzék a labdát.
Az esés nem kizárt, sőt!
A program ára 15 főig egységesen: 175.000 Ft+ÁFA, 15 fő felett: 11.000 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: sík, füves terület
Időtartama: 2 óra
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LÖVÉSZETI TRÉNINGEK

KOMMANDÓ „LIGHT” – STRATÉGIAI LÉZERHARC
Az első valósághű szabadtéri harci játék, ami nem jár semmilyen fájdalommal, nincs káros
hatással a környezetre és védőfelszerelést sem igényel. A fegyver infravörös fénnyel
kommunikál a játékosokon elhelyezett érzékelőkkel. Igazi csapatjáték, különleges stratégiák,
füstbombák, VIP személy mozgatása, bázisvédés...
Készen álltok? Lézerharcra fel!
A program ára 15 főig egységesen: 180.000 Ft+ÁFA, 15 fő felett: 11.700 Ft+ÁFA/fő.
Helyszíne: igény szerint erdei, parkos, szállodai, városi környezetben
Időtartama: 2-3 óra
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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, félkemény 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!
A program ára 15 főig egységesen: 175.000 Ft+ÁFA, 15 fő felett: 11.000 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: igény szerint erdei, parkos, szállodai, városi környezetben
Időtartama: 2 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 15 főig egységesen: 180.000 Ft+ÁFA, 15 fő felett: 11.700 Ft+ÁFA/fő.
Helyszíne: igény szerint
Időtartama: 2-3 óra
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VÍZI PROGRAM

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 és helyszín függvényében
Helyszíne: igény szerint
Időtartama: 2-4 óra
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INDOOR PROGRAMOK

A SILVER MAJOR FOGLYAI
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 meg találni a szabadulás
kulcsát? Tegyétek próbára magatokat, hogy mire vagytok képesek a rendelkezésetekre álló idő
alatt.
Kiváló csapatépítő szórakozás!
A szobákat minden esetben a résztvevők létszámának megfelelően alakítjuk.
A program ára 15 főig egységesen: 180.000 Ft+ÁFA, 15 fő felett: 12.400 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: szállodai konferencia terem, külön terem, közösségi tér, étterem
Időtartama: 2 óra
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A SILVER MAJOR KVÍZ MESTEREI
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

A program ára 15 főig egységesen: 165.000 Ft+ÁFA, 15 fő felett: 9.900 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: igény szerint szállodai konferencia terem/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 játékos feladatok megoldásával
teszik meg a „világ körüli utat”, amelynek végén ünnepélyes eredményhirdetés keretein belül
a győztes csapatokat jutalom várja. Hangulatos, szórakoztató, tréfás, csapatépítő.
A program ára 15 főig egységesen: 175.000 Ft+ÁFA, 15 fő felett: 11.000 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: igény szerint szállodai konferencia terem, közösségi tér, étterem
Időtartama: 2-3 óra
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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.
A program ára 15 főig egységesen: 175.000 Ft+ÁFA, 15 fő felett: 11.000 Ft+ÁFA/fő
Időtartama: 2-3 óra
Helyszíne: a szálloda különtermei, közösségi terei
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SÖTÉT REJTÉLY
A csapatoknak egy homályos bűneset bonyolult szálait kell felgöngyölíteniük. Két érthetetlen
haláleset történt egy titkos konferencián, valahol a hegyekben. A rendőrség kiszállt és rögzített
minden nyomot, kihallgatta a gyanúsítottakat. Minden ügyben szereplő személynek alapos
indoka volt az elkövetésre, 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.
A program ára 15 főig egységesen: 180.000 Ft+ÁFA, 15 fő felett: 12.400 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: igény szerint szállodai konferencia terem, közösségi tér, étterem
Időtartama: 2-3 óra
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BOR-PRÓBA
A program a borkóstoló közbeni ráhangolódást kívánja elősegíteni. A játékok a borok
különleges világát elevenítik fel, hol humoros, vicces, játékos, hol pedig koncentrációt és
komoly figyelmet igénylő formában. A borkóstoló helyszínén zajlik a program, ahol a játék
során könnyedebb és igazi koncentrációt igénylő feladatokban is (ügyességi borverseny,
bortotó, bortábornok avatás) összemérik tudásukat a csapatok. A játék végére a poháremelés is
automatikussá válik és a közös jókedv alapot ad egy igazán különleges borkóstolóhoz.
A program ára 15 főig egységesen: 165.000 Ft+ÁFA, 15 fő felett: 9.900 Ft+ÁFA/fő,
amely a borok árát nem tartalmazza.
Helyszíne: a szálloda közösségi terei, különterme vagy igény szerinti helyszínen
Időtartama: 1,5 – 2 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 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 15 főig egységesen: 165.000 Ft+ÁFA, 15 fő felett: 9.900 Ft+ÁFA/fő
Helyszíne: a szálloda közösségi terei, különterme
Időtartama: 2 óra
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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 - A craps egy két kockával játszott igen népszerű kaszinó játék.
A program ára: 430.000 Ft+ÁFA, amely a fentiek közül tetszőlegesen kiválasztott 3 asztalt
tartalmaz. Igény esetén több asztalt is tudunk biztosítani.
Helyszíne: a szálloda közösségi terei, különterme
Időtartama: 4 óra

KÉZMŰVES PROGRAM
A kézműveskedés egy kreatív, szórakoztató hobbi, a mindennapos alkotás pedig nagyszerű
érzésekkel tölt el. Számos kézműves mesterség (agyagozás, bőrözés, gyöngyözés, kosárfonás,
szövés, fonás, gyertyamártás, fafaragás) gyakorlására van lehetőség. Nem csak új anyagokkal,
technikákkal, színekkel és formákkal, de saját magunkkal és társainkkal is új módon
találkozhatunk a közös alkotás során! A végén egyedi és értékes ajándékkal térünk haza, amit
mi magunk készítettünk.
A program ára: létszám és kiválasztott aktivitás függvényében
Időtartama: 2-4 óra
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További programlehetőségek:
-

karitatív madáretető építés,

-

gasztronómiai programok,

-

e-bike túra,

-

terepjárós off road program, quadozás,

-

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
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 programok áfamentes bruttó összegen is megrendelhetőek!
A program időtartamára igény szerint balesetbiztosítást kötünk.
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