Csapatépítés Ópusztaszeren, a Csillagösvényben
A Csillagösvény kiváló szórakozást, játékos tanulást, különleges kalandokat, igazi közösségi élményt
kínál fiataloknak és idősebbeknek egyaránt. Az Európa-rekorder hosszúságú sövénylabirintusból való
kitalálást érdekes, tanulságos kérdések segítik. A deszka labirintusban nincsenek segítő kérdések, itt a
kivezető út megtalálása a tájékozódási képességeket teszi próbává. A két óriáslabirintus bejárása és a
32-féle más játék kipróbálása több órás különleges élményt kínál. Emellett az 1 hektáros szabad zöld
területen lehetőség van focizni, tollasozni.
Ajánlataink csoportoknak:
1. Csapatépítés szervezett program nélkül: 1.600 Ft/fő.
A park valamennyi szolgáltatása igénybe vehető a nyitva tartási idő alatt. (Az éjszakai labirintusozás
felára: 1000 Ft/fő). Több száz fős csoportokat is tudunk fogadni. A szabad zöld területen székek, padok
vannak elhelyezve. Grillezni, bográcsozni is lehet.
Bogrács, gázpalack és állvány bérleti díja együtt: 5.000 Ft
Bejelentkezés, időpont egyeztetés: info@csillagosveny.com
2. Terembérlet
Jurta-rendezvénytermünkben egyszerre 100-an is helyet foglalhatnak, székek, asztalok állnak
rendelkezésre. Lehetőség van hangosításra, vetítővászon és projektor is igénybe vehető, megbeszélés
szerint. A terembérlet feláras szolgáltatás, a belépőjegyek mellé igényelhető, díja: 5.000 Ft/óra
3. Csapatépítő vetélkedő játékmesterrel, segítő munkatársakkal
A játék során csapatok vetélkednek az elsőségért. Ízelítőt kapnak az élménypark különleges játékaiból,
érdekes, tanulságos feladványokat oldanak meg és természetesen bejárják a labirintusokat is. A játék
semmilyen különleges előképzettséget, vagy erőnlétet nem igényel. Nem jelent hátrányt az sem, ha
valaki nem szeretne részt venni valamelyik játékban, ő szurkolni fog. Véletlenszerűen, sorsolással
egyenlő létszámú csapatokat alakítunk ki. A minimális létszám 12 fő, de több száz fős csoportokat is
tudunk fogadni, tartalmas programot biztosítva. A játékot 12 éves kortól ajánljuk.
A program időtartama kb. 3-4 óra.
Ár: felnőtteknek 4.900 Ft/fő, 18 év alattiaknak 3.900 Ft/fő
Az ár a belépőjegyet, a csapatépítő vetélkedő költségét, a park valamennyi szolgáltatásának
igénybevételét, és a jurta-rendezvényterem használatát tartalmazza.

Fakultatív programjavaslatunk:
Éjszakai labirintusozás a Csillagösvényben (csupán a csillagok fénye világítja meg a szeri labirintusok
koromsötét falait, fejlámpa, zseblámpa ajánlott!). A program felára életkortól függetlenül 1000 Ft/fő
Valamennyi feltüntetett ár tartalmazza az általános forgalmi adót!
Minta program:
Délelőtt: Csapatépítő vetélkedő a Csillagösvényben, kérésre kávészünettel, vendéglátással
Délután: Nemzeti Történeti Emlékpark séta a skanzenben, kiállítások és a Feszty-körkép megtekintése
www.opusztaszer.hu
Étkezés: ebéd, vacsora partnereinknél (Szeri Csárda, Kemencés Csárda)
Szállásajánlatunk nagyobb csoportoknak, partnereinknél:
Erdei Vendégházak, Ópusztaszer (1,8 km-re a Csillagösvénytől): www.varunk.hu
Krónikás Park Fogadó, Baks (8,5 km-re): http://kronikaspark.hu/
Hotel Aqua, Kistelek (10 km-re) http://www.aqua.hotel.hu/
További szálláshelyek és éttermek: http://csillagosveny.com/partnerek/
Büfénkben üdítő, ásványvíz, sör, kávé, meleg italok, jégkrém, édesség és ajándéktárgyak kaphatóak.
Parkolás: Élményparkunk parkolójában és a közút szélén kb. 100 jármű számára biztosított a
díjmentes parkolás. Autóbusszal is meg lehet állni díjmentesen az élménypark előtti közúton.
Várjuk mielőbbi jelentkezésüket, időpontfoglalásukat, csapatépítő esetén legalább 10 nappal az
esemény előtt: info@csillagosveny.com
Legyen egy szép napunk Ópusztaszeren!
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