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INTERAKTÍV VÁROSNÉZŐ TÚRÁINK 
EMBERKÖZELIBBEK MINT GONDOLNÁD



Go local! -  
városfelfedező túra
 IDŐTARTAM: 2-8 óráig eltérő változatokban 
 AJÁNLOTT CSOPORTLÉTSZÁM:  
 1 főtől 200+ főig, maximum 10 fő/underguide 
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: Budapest belvárosa 
 KÖZLEKEDÉS: Tömegközlekedés és séta 
 AJÁNLOTT IDÉNY: bármelyik évszak 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 15 euró/főtől 

Milyen egy Go Local! városfelfedező túra?

Célunk, hogy az utazók is úgy megismerjék és 
megszeressék Budapestet, ahogy azt az ittlakók 
is teszik. Hiszünk abban, hogy nem csak a város, 
de a benne élőkkel való kapcsolat is szükséges 

ahhoz, hogy az utazás felejthetetlenné váljon, hogy 
egy várost legjobban megismerni úgy lehet ha 
találkozunk és élményt cserélünk a városlakókkal.

Underguide-jaink kíséretében, a vendégek a kéré-
sükre alakított útvonalon a leghíresebb látványos-
ságok mellett bepillantást nyerhetnek a színfalak 
mögötti Budapestbe, a helyiek által kedvelt, főbb 
útvonalaktól távol eső helyszínekbe: piacokra, 
boltokba, épületekbe, parkokba stb.. A kulturális, 
történeti megközelítésen túl az underguide-ok 
segítségével megismerhetik a kuriózumokat és 
eddig soha nem hallott városi legendákat. 

Útvonal és tematika

A Go Local! városfelfedező túra pontos útvonala, 
indulási és érkezési helye, illetve időtartama 

kizárólag a résztvevőktől függ. Koordinátorunk 
előre egyeztet a vendégekkel az érdeklődési 
körükről, hogy összeálílthassunk számukra egy 
személyre szabott túrát, vagy választhatnak az 
utazók kedvencei közül.

n  Kipróbálhatják általános városnéző túránkat, 
ami segíthet abban, mivel töltsék el további 
napjaikat Budapesten

n  További népszerű programjaink a Szecessziós 
túra, Magyar divat és dizájn túra, a legújabb 
gasztronómiai trendekkel és a magyar bor 
kultúrával foglalkozó túránk, retro tematikájú 
programjaink, továbbá a zsidó kultúra ‘akkor 
és most’, a budapesti Soho és a Budai Vár-
negyed is nagyon kedvelt témák.

Kollégáink előre összeállítják az útítervet, ame-
lyet azonban csak akkor követünk, ha a vendé-
gek is úgy akarják. Ha esetleg a túra közben 
mégis más útvonalon mennének tovább, vagy 
felfedeznek valami olyat, ahol több időt is eltöl-
tenének, underguide-jaink könnyedén alkal-
mazkodnak a programváltozáshoz.

Interaktivitás

A Go Local! városfelfedező túra soha nem a részt-
vevőket kísérő underguide monológja. Lényege a 
gondolatok cseréje, a felmerülő kérdések megbe-
szélése, apró kedves játékok és egy felejthetetlen 
személyes élmény, mely közben a vendégek egyre 
jobban megismerhetik a várost és kísérőjüket.

INTERAKTÍV VÁROSNÉZÉS

http://underguide.com


Go Local! Privát  
gasztronómiai túra – 
Ízlelje meg Budapestet 
egy ittlakó  
segítségével
Azon utazók közé tartoznak, akik – a kihagyha-
tatlan látnivalók mellett – a kulináris élvezete-
ken keresztül fedezik fel az úticéljukat?  
Akkor ezt a túrát önöknek találták ki!

 IDŐTARTAM: megközelítőleg 4 óra 
 AJÁNLOTT CSOPORTLÉTSZÁM: 1 főtől  
 200+ főig, maximum 10fő/underguide 
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: Budapest belvárosa 
 KÖZLEKEDÉS: Tömegközlekedés és séta 
 AJÁNLOTT IDÉNY: bármelyik évszak 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 35 euró/főtől 

Budapesten jobbnál jobb éttermek, street food 
lelőhelyek és cukrászdák nyílnak nap, mint nap, 
a város pedig hemzseg a gasztronómia szerel-
meseitől.

Előételnek próbálják ki a lángost, főételnek 
egyenek a hentesnél sült kolbászt vagy egy jó 
nagy adag töltött káposztát. Kóstolják meg az 
Unicumot vagy a pálinkát a híres romkocsmák 
egyikében és utána kérjenek a legmeglepőbb 
helyi harapnivalóból a zsíros kenyérből, kísérő-

ként fröccsel öntsék le azt! Fejezzék be a napot 
egy szelet tortával valamelyik kedves kávézóban, 
vagy egy kóser süteménnyel a zsidónyegyed 
egyik híres cukrászdájában. A túra közben pedig 
kézműves csokiboltokba és más különlegessé-
geket árusító boltokba is benézhetnek. Ezek a 
kulináris élvezetek az általunk biztosított legér-
dekesebb kulturális programok közé tartoznak.

Semiképp se egyenek a túrát megelőzően, 
hiszen az három különböző megállóhellyel ma-
gában foglalja az összes fent említett ételt, hogy 
annyi magyar specialitást kóstolhassanak meg 
amennyit csak bírnak. Ezen túl az underguide-ok 
segítségével megismerhetik Budapest izgalmas, 
rejtett zugait így teljessé téve a napjukat.
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Klasszikus Budapest 
városnézés
Ezzel a rövid programmal bebizonyítjuk, hogy 
a klasszikus városnézés sem feltétlenül csak 
történeti és kulturális ismeretek felsorolá-
sából áll. A kihagyhatatlan látnivalók mellett 
lelkes, fiatal és gyakorlott underguide-jaink 
érdekes adatokkal, városi legendákkal és sok 
egyedi helyi történettel dobják fel a túrákat. 

... BUSSZAL

 IDŐTARTAM: eltérő változatokban 1-3 óráig 
 AJÁNLOTT CSOPORTLÉTSZÁM: 5 főtől  
 több száz főig
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: Budapest belvárosa 
 KÖZLEKEDÉS: busszal, gyalogos megállókkal  
 AJÁNLOTT IDÉNY: bármelyik évszak 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 15 euró/főtől 

Underguide-jaink vendégeinket Budapest azon 
főbb látnivalóihoz, és legfontosabb emlékmű-
veihez kísérik, amelyeket senkinek nem szabad 
kihagyni itt tartózkodása alatt: a Szent-István 
Bazilika, a Zsidónegyed, a Budai Vár, az And-
rássy út, “A Budapesti Soho”, az Állami Opera-

ház, a Hősök tere, a Parlament, a Lánchíd és 
sok más helyszín tartozik ide. A pontos útiterv 
az indulás helyétől és attól függ, a résztvevők 
milyen hosszúságú programot választanak. 

A program része 2-3 rövid, fényképezésre al-
kalmas, gyalogos megállóhely is, amely lehet 
a csodálatos kilátással bíró Gellért-hegy,  egy 
rövid történelmi sétára is alkalmas Budai vár, 
a Zsidó negyed vagy tetszés szerint bármelyik 
másik helyszín.

A túra során a résztvevőket megvendégeljük egy 
italra Budapest valamelyik világhírű romkocs-
májában vagy az általuk választott helyen.
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…HAJÓVAL
  
 IDŐTARTAM: eltérő változatokban 1-3 óráig
 AJÁNLOTT CSOPORTLÉTSZÁM: 10 embertől 
több száz főig
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: Duna
 KÖZLEKEDÉS: hajó, sétahajó
 AJÁNLOTT IDÉNY: bármelyik évszak
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 19 euró/főtől
 
 
A dunai sétahajózással az ide utazók átfogó 
képet kapnak a budapesti világörökségi helyszí-
nekről. Az elegáns, felújított, de magukból még-
is klasszikus hangulatot árasztó hajók Budapest 
belvárosából indulnak, hogy a városon átszelve 
egy nagy kört téve érkezzenek vissza az indulási 
helyükre. Az út során a résztvevők megcsodál-
hatják a Duna két partjának kivételes látképét 
miközben underguide-jaink szeretett városunk 
kevésébé ismert, legendás történeteit osztják 
meg velük.
 
VÁLASZTHATÓ TOVÁBBI EXTRÁK

n  tradicionális cigányzenekar
n  néptánc előadás
n  ebéd/vacsora
n  borkóstoló

...KERÉKPÁRRAL
 
 IDŐTARTAM: eltérő változatokban 1-3 óráig
 AJÁNLOTT CSOPORTLÉTSZÁM: csoportonként 
8-15 fő,  200+ főig
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: Budapest és a kör-
nyező területek
 KÖZLEKEDÉS: kerékpár
 AJÁNLOTT IDÉNY: tavasz, nyár
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 18 euró/főtől
 
Kerékpározzon Budapest környékén, ahogy azt 
a helyiek is teszik! Underguide-jaink a belváros-
ban találkoznak a résztvevőkkel és osztják ki a 
bicikliket, bukósisakokat és a hagyományos ma-
gyar üdítőitalokat az útra. Biztonsági okokból és 
a kellemesebb kirándulásért a csoportot kisebb, 
8-15 fős csapatokra osztjuk fel, mindegyikhez 
egy-egy kísérőt rendelve. Mindegyik csapat 
ugyanazon az útvonalon halad és a kijelölt meg-
állóknál találkoznak.
 
Ha a csoport sportosabb programot szeretne, 
a túra útvonala vezethet a budai oldalon, fel 
egészen a Várnegyedbe. A könnyebb útvonalnak 
inkább a pesti oldalt javasoljuk, ahol megtekint-
hető az összes fontos látnivaló a Nagycsarnok-
tól a Hősök teréig.
 

...VAGY MÁSSAL: RIKSA, GÖRKORI, RAFTING, TRABANT
 
Van bármi egyéb olyan közlekedési eszköz, amivel szívesen körbejárná a várost?  
Kipróbálná az alternatívabb riksát, vagy inkább görkorcsolyázna egyet?  
Mondja el koordinátorunknak, mihez lenne kedve, és mi elintézzük önnek.
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Tipsy Budapest – Városnézés és helyi éjszakai élet

 IDŐTARTAM: megközelítőleg 4 óra 
 AJÁNLOTT CSOPORTLÉTSZÁM: 1 főtől  
 200+ főig, maximum 10fő/underguide 
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: belváros 
 KÖZLEKEDÉS: séta 
 AJÁNLOTT IDÉNY: bármelyik évszak 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 25 euró/főtől 

Tegyen úgy, ahogy a budapestiek: sétáljon a régi 
Zsidónegyed legérdekesebb helyszínei között és 
igyon egyet a város legmenőbb romkocsmáiban (a 
ruinpubs.com-mal együttműködésben)! Ez a prog-
ram sokkal több, mint egy hagyományos, esernyős 
városnéző túra vagy egy egyszerű pub crawl, ahol 
kizárólag az iváson van a hangsúly. A Tipsy Buda-
pest sokkal inkább egy laza ’kult’ este Budapesten.

A túra része a négy órás séta a városban, 
amely közben az underguide-jaink bemutatják 
a Zsidónyegyednek és környékének kihagyha-
tatlan helyszíneit, eldugott kincseit és a helyi-
ek által legkedveltebb romkocsmákat. A Tipsy 
Budapest-tel megtapasztalható a város valódi, 
nyüzsgő éjszakai élete, az a felkapott, de azért 
még mindig alternatív Budapest, amelynek han-
gulata miatt egyre több fiatal utazó jön a váro-
sunkba. A világhírű romkocsmákból, művészeti 
galériákból, zsúfolt koncertekhelyekből áradó 
felszabadult hangulat egyedi élménnyel gazda-
gítja majd az arra nyitott, kultúra iránt érdeklő-
dő utazókat. A részvevőket minden megállóban 
(3-4 bárban) meghívjuk egy-egy olyan italra, 
amit a helyiek is előszeretettel isznak.

 VÁLASZTHATÓ TOVÁBBI EXTRÁK

n  Vacsora egy romkocsmában: A vendégeknek 
lehetőségük van arra, hogy ők legyenek az 
egyedüliek, akik valaha vacsoráztak bárme-
lyik híres romkocsmában.  Az egyéni igé-
nyekhez szabott programon különböző típusú 
ellátásból választhatnak (piknik, büfé, álló/
ülő, gála típusú elrendezés stb..). A hangulat 
egészen biztosan egyedülálló lesz, a vendé-
gek pedig egyszerűen maradhatnak vacsora 
után is a bárban, hallgathatják a zenét és 
találkozhatnak a helyiekkel.

n  „Fine drinking” impozáns bárokban szintén 
lehetséges.
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Egyedi városnéző túrák 

 IDŐTARTAM: kéréshez igazított
 AJÁNLOTT CSOPORTLÉTSZÁM: 10 főtől  
 több száz főig 
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: kéréshez igazított 
 KÖZLEKEDÉS: kéréshez igazított 
 AJÁNLOTT IDÉNY: bármelyik évszak 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: kéréshez igazított 
 
Célunk, hogy segítsünk a vendégeinknek megis-
merni azt, ami Budapestből leginkább érdekli őket. 
A legismertebb látnivalók és eldugott helyszínek 
mellett szívesen segítünk önnek megszervezni egy 
teljesen egyedi túrát. Választhat az alábbi, általunk 
már korábban összeállított programok közül is.

Egyedi szakmai programok

KÜZDJ A JOGAIDÉRT! –  
PROGRAM ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE
 
A túra ideje alatt, Budapest legfőbb látványos-
ságain túl, a résztvevők megismerhetik a város 
legfontosabb bírósági és trövényhozással kap-
csolatos épületeit. Underguide-jaink nem csu-
pán a város nevezetességeiről beszélnek majd, 
hanem a jelen és múltbeli magyar jogrendszer-
hez fúződö érdekességről, illetve hírhedt bűne-
setekről és azok elkövetőiről is.
 

VÁLASZTHATÓ TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK

A városnézésen túl a program akár izgalmas 
csapatépítő játékká is alakítható. – Joga van 
jól érezni magát! Bármi, amit mond vagy tesz 
felhasználható ön ellen a játék során!
 
VÉSZHELYZET BUDAPESTEN – PROGRAM 
EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK RÉSZÉRE
 
A városnéző túra alatt underguide-jaink felpe-
zsdítik a túrát a híres magyar kutatók legizgal-
masabb és érdekesebb találmányaival, amelyek 
közül természetesen a C-Vitamin története sem 
maradhat ki!
 
NŐI PROGRAMOK
 
Amíg a férfiak dolgoznak, a hölgyek tartsanak 
egy kis szünetet velünk és ismerjék meg Buda-
pestet új oldaláról.
 
1. verzió: Csevegés a cukrászdában

A résztvevő hölgyeket megvendégeljük egy ízle-
tes magyar süteményre – a világhírű zserbóra 
vagy a hagyományos vidéki rétesre – Budapest 
valamelyik előkelő, történelmi kávéházában. A 
vendégek találkozhatnak egy-két itt élő nővel 
(divattervezővel, vállakozóval, festővel, szakács-
csal stb.), akiknek munkássága tovább erősítet-
te Budapest különleges lüktetését. A résztve-
vők megoszthatják saját történetüket velük és 
közösen eltölthetnek néhány kellemes órát egy 
kávé mellett beszélgetve.
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2. verzió: Híres magyar nők

A program városnézéssel kezdődik – előzetes 
egyeztetés szerint busszal, hajóval, vagy gyalog 
–, amely alatt kísérőink segítségével nemcsak 
felfedezhetik a várost, de megtudhatnak sok 
érdekességet híres magyar, vagy valamilyen 
módon Magyarországhoz kapcsolódó nőkről. 
Mi köze Sophia Lorennek a Bazilikához? Hol 
tartotta esküvőjét a világhírű operaénekes, Rost 
Andrea? Ki a legnépszerűbb magyar politikusnő 
és miért? Jól figyeljen az érdekfeszítő elhangzó 
történetekre, mert a  túra végeztével a részt-
vevők újdonsült tudásukat egy rövid játékban 
tehetik próbára.
 

Művészeti, dizájn  
és építeszeti programjaink

MÚLT ÉS JÖVŐ AZ ÉPÍTÉSZETEN ÉS DIZÁJNON 
KERESZTÜL SZEMLÉLVE

A barokktól a szecesszión át egy cseppnyi szo-
cialista, modern örökségig – Budapest egé-
szen különleges mix! A túra végigveszi a város 
legfőbb nevezetességeinek nagy részét, de a 
kulturális és történelmi örökségünket főleg 
építészeti szempontból mutatja be. A túra köz-
ben betérünk a helyiek kedvenc dizájnboltjaiba 
és a galériáiba is. A túra a régmúlt építészeti 
hagyatékaitól napjank dizájnjáig vezet, bemutat-
va szeretett városunkkal kapcsolatos, jövőbeni 
fejlesztési terveket is.

Szintén a program része egy rövid, frissítő pihe-
nő Budapest valamelyik híres romkocsmájában, 
amelyek ugyancsak fontos kreatív dizájn és 
művészeti központok.
 
KORTÁRS MŰVÉSZETI LÜKTETÉS
 
Budapest legizgalmasabb és legelőremutatóbb 
művészeti stúdióinak és galériáinak nagy része 
nehezen fellelhető és még annál is nehezebben 

hozzáférhető. Az igazi street art-ot pedig jófor-
mán lehetetlen az útikönyvekből megismerni.  
A témában szakavatott underguide-jaink se-
gítségével azonban bárki betekintést nyerhet a 
város vibráló kortárs művészeti közegébe.  
A túra alatt vendégeink ellátogathatnak a legin-
novatívabb stúdiókba és galériákba, megismer-
hetnek színes street art és izgalmas land art 
alkotásokat, bepillantást nyerhetnek a dizáj-
nerek műhelyeibe és a romkocsmák elsőre fel 
sem tűnő művészeti közegébe.

Underground felfedezések  
és etikus turizmus

100%-BAN BUDAPESTI ÉLMÉNYEK

Azoknak, akik valóban a fősodortól eltérő él-
ményre vágynak – oda is elvisszük, ahova még 
a helyiek is ritkán járnak! Irány a Római-part és 
Óbuda apró gyöngyszemei, vagy Csepel és a We-
kerle-telep igazán egyedi lakónegyedei.
 
VÁLASZTHATÓ TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK

n  ebéd egy eldugott étkezdében
n  megálló egy italra valamelyik kieső kocsmában
n  fotózási lehetőség az út alatt
 
BUDAPEST PARTY WONDERGROUND
 
Magyarország már nem csak a gulyás, a Bu-
dai vár és a több száz éves kulturális öröksége 
okán ismert a világban, hanem legalább annyira 
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a verhetetlen budapesti éjszakai élet miatt is. 
Parti guide-jaink a vacsora után csatlakoznak 
vendégeinkhez, és bevezetik őketa fergete-
ges budapesti éjszaka élet sűrűjébe, nagyon 
rövid éjjeli városnézést tartva két klub között. 
A program addig tart, ameddig csak a vendég 
szeretné, nincs pontos menetrend vagy itallista, 
a lényeg, hogy legyen egy laza esténk együtt, a 
vendégek pedig akkor csatlakoznak, vagy válnak 
le, amikor csak szeretnének. Underguide-ja-
ink végig ott lesznek, és figyelnek arra, hogy 
mindenki épségben hazaérjen, még akkor is, 
ha már nagyon későre jár. Az este folyamán az 
italokat a résztvevők állják.

ETIKUS VÁROSNÉZŐ TÚRA
 
Ez a túra nemcsak Budapest legfontosabb neve-
zetességeit mutatja be, de felfedi a város rejtett 
kincseit is. Mivel eltökéltek vagyunk a fenntart-
ható turizmus iránt, gyalogosan tesszük meg az 
utat, de igény esetén választható kerékpár is.

MI AZ ETIKUS TURIZMUS?

AZ ETIKUS TURIZMUS AZ UTAZÁS EGY ÚJ 
FAJTÁJA, AMELY KÜLÖNÖSEN VONZÓ LEHET 
AZOK SZÁMÁRA, AKIKNEK ELEGE VAN A 
TÖMEGTURIZMUSBÓL. MINDANNYIUNKNAK 
FELELŐSSÉGE VAN ABBAN, HOGY VÁLTOZ-
TASSUNK A ROSSZ SZOKÁSOKON.
 

Az etikus turizmus célja, hogy maximalizálja 
a pozitív gazdasági, környezeti és társadalmi 
hatásokat, illetve minimalizálja a negatívakat, 
mindezzel pedig elősegítsen egy olyan környe-
zetet, ahol jobb élni, és ahova jobb elutazni.
 
Az etikus turista olyan helyek után kutat, ahol 
valódi személyes élmények érhetik, ahol része-
se lehet az adott város életének, benne lehet, 

minden érzékszervével érezheti és tanulhat 
belőle, ahelyett, hogy csak távolról figyelné.
 
Büszkén állíthatjuk, hogy az Underguide 
valamennyi programjával és szolgáltatásával 
egy etikusabb turizmust próbál felépíteni és 
elérhetővé tenni mindenki számára, illetve 
támogatni a tudatos utazókat, hogy a saját 
maguk módján fedezzék fel Magyarországot.
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Azzal, hogy részt vesz bármelyik túránkon máris 
etikus, felelős turista lett. Mi ugyanis KIZÁRÓ-
LAG helyi termelőkhöz, illetve helyi dizájn és 
szuvenír boltokba, és autentikus éttermekbe 
visszük. Ez a túra annyiból különleges, hogy a 
kísérő beszélni fog a fenntartható, etikus turiz-
musról és ennek a különösen fontos témának a 
különböző aspektusairól, amelyből egyértelmű-
en kiderül majd, hogy ez napjaink egyik legfon-
tosabb kérdésköre.

LADIES’ NIGHT – FEDEZD FEL A VÁROST, 
MINT EGY MAGYAR DIVA!

Egyedülálló interaktív éjszakai programra hívjuk 
vendégeinket, ahol megmutatjuk a város lenyű-
göző pontjait csodálatos magyar dívák történe-
tein keresztül a XIX. század végétől napjainkig.

A megközelítőleg négy órás programon a csa-
patot egy limuzin viszi körbe a városon. A négy 
megálló alatt a meglepetésszerűen felbukkanó 
idegenvezetők bemutatják Budapest főbb neve-
zetességeit és elmesélik hogyan is kapcsolód-
nak az aktuális helyszínhez az elmúlt századok 
vagy a jelenkor fantasztikus női. Tudtad, hogy 
Paris Hilton nénikéje hires Magyar színésznő, az 
első, akit celebnek hívtak az Egyesült Államok-
ban? Mi a kapcsolat Sophia Loren és a Bazilika 
között? El tudod képzelni magad egy bálban 
a XX. század elején? Vajon élveznél egy igazi 
nyolcvanas évekbeli házibulit? A vendégeket 
minden állomáson interaktív játék vagy egy apró 
feladat várja. A nyereményért semmi mást nem 
kell tenned, hacsak nem egy valamit: légy díva!

Klasszikus városnézés kortárs pop-up elemekkel
 IDŐTARTAM: megközelítőleg 4 óra 
 AJÁNLOTT CSOPORTLÉTSZÁM: 20 főtől  
 200+ főig, maximum 15 fő/underguide 
 LEHETSÉGES HELYSZÍN:  
 belváros – szabadtéri vagy beltéri  
 KÖZLEKEDÉS: kényelmes magánbusz 
 AJÁNLOTT IDÉNY: bármelyik évszak 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 19 euró/főtől – legalább  
 50 fő esetén 
 
Mit jelent a városnézés pop up elemekkel?
A klasszikus városnéző program különleges, vá-
ratlan elemekkel fűszerezve. A túra alatt rend-
hagyó módon ismerheti meg Magyarország több 

száz éves örökségét. A meglepő elemek akár 
séta közben, akár a buszról leszállva szembejö-
hetnek vendégeinkkel, azonban a kortárs jelző 
nem jelenti a hagyományok elhagyását, csupán 
azok újragondolását, mai köntösbe öltöztetését.
 
Az útvonal és a tematika

A túra pontos útvonala, indulási és érkezési 
helye illetve a buszos városnézés időtartama 
csakis a résztvevőktől függ. Mondja el nekünk, 
mi érdekli, hogy könnyebben szabjuk önre a 
programot, amelynek során kollégáink elhe-
lyeznek egy-két váratlan, de odaillő elemet is.
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Mi érdekli igazán? Érdekli a barlangászat, a tájtervezés, az állatok jogai vagy valami más? Mondja el nekünk  
csoportja egyedi érdeklődési körét és mi örömmel kreálunk köré egy teljesen új felépítésű programot!

n  Képzeljék el, hogy hirtelen feltűnik egy 
néptánccsoport a Hősök terén, akik élő zene 
kíséretében a sok száz ott megforduló turista 
közül csak önnek és csoportjának tanítják 
meg a hagyományos magyar táncokat.

n  A semmiből felbukkanó hegedűművész 
szólója még a Citadella egyébként is gyönyö-
rű kilátását is még felejthetetlenebbé tudja 
varázsolni.

n  A magyar Rubik kocka kirakó bajnok ámu-
latba ejtheti majd a Budai Várban váratlan 
bemutatójával. Másodpercek alatt kirakja a 
kockát, még egy kézzel is, sőt akár bekötött 
szemmel is. A vendégek tanulhatnak egy 
kicsit a bajnoktól és megpróbálhatják kirakni 
a híres játékot. A bemutató akár tíz percig is 
eltarthat, de a résztvevők még tovább is pró-
bálkozhatnak a kockával.

 
Interaktivitás

A túra pop-up részei soha nem egyoldalú bemu-
tatók. Lényegük, hogy a vendégek interakcióba 
kerüljenek a magyar kultútával, jobban megsi-
merjék a hagyományokat. Ennek a legjobb mód-
ja, ha maguk is megpróbálkoznak a néptánccal, 
vagy a Rubik kocka kirakásával. Kísérőink és 
a bemutatót tartó művészek segítenek majd 
mindebben.

Budapest Bingó – Interaktív beltéri városnézés
A bingó izgalmas, Budapest pedig története tele 
van jobbnál-jobb történetekkel, a bingó össze-
hozza az embereket és Budapest rengeteg ke-
vésbé ismert tudnivalóval bír. A Budapest bingó 
a népszerű játék és a városnézés elemeit ötvözi. 
Budapest megismerésének egy alternatív módja 
ez, amely során barátokkal, kollégákkal közösen, 
kényelmesen, kellemes térben lehet játszani.
 
 IDŐTARTAM: eltérő verziók 1 és 2,5 óra között,  
 beleértve a győztes kiihirdetését 
 AJÁNLOTT CSOPORTLÉTSZÁM: 10 főtől  
 100 főig 
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: Budapest belvárosa,  
 beltéri 
 KÖZLEKEDÉS: nincs, végig egy kényelmes, 
kellemes térben ülnek majd 
 AJÁNLOTT IDÉNY: bármelyik évszak 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 17 euró/főtől 
 
 A Budapest Bingó a klasszikus bingónak és 
Budapest bemutatásának egy izgalmas keveré-
ke. Tökéletes azok számára, akik szeretnének 
mindenre kiterjedő, érdekességel tűzdelt tudást 
szerezni Budapestről és Magyarországról.
 
A szabályok egyszerűek, csupán a számokat a 
várossal kapcsolatos érdekes információkkal 
helyettesítettük. A játék akkor kezdődik, amikor 

minden résztvevő megkapta a bingó kártyáit rajta 
a budapesti adatokkal. Ezután indul a játék és a 
húzásvezető random kihirdeti a Budapesttel kap-
csolatos érdekességeket, így a résztvevők mó-
kás, kreatív módon ismerhetik meg városunkat 
akár egy vacsora, vagy más beltéri rendezvény 
ideje alatt is. A program így valójában egy nem 
mindannapi, kényelmes módja a városnézésnek.
 
A győztest akkor hirdetjük ki, miután egy vagy 
több embernek is kihúzzák a kártyáján szereplő 
adatokat.
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CSAPATÉPÍTŐ PROGRAMJAINK  
JOBB SZÓRAKOZÁS MINT GONDOLNÁD



Csapatépítő és  
interaktív város-
felfedező programok

Városfelfedező kihívás napja! 
(szabadtéri)

Szeretne egy időben részt venni egy városfelfedezé-
sen és egy csapatépítő programon ötletes és szó-
rakoztató megvalósításban?  Szeretné új szemmel 

nézni Budapestet és kipróbálni valami egészen kü-
lönleges, eredeti programot? Szeretne versenyezni 
a kollégáival és utána jót nevetni az eredményeken? 
Akkor ez a lehető legjobb program az ön számára! 

 IDŐTARTAM: eltérő verziókban 1,5 és 4 óra  
 között, az eredményhirdetést is beleértve 
 CSOPORTLÉTSZÁM: 20 főtől 200+ főig,  
 10-20 fős csoportokban/kísérő 
 LEHETSÉGES HELYSZÍNEK: Budapest  
 belvárosa, szabadtér 
 KÖZLEKEDÉS: séta 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: minden évszakban 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 22 euró/ főtől 

Fedezze fel a rejtett budapesti legendákat  
és kerüljön ki győztesen a kihívás napjából!  
A program ideje alatt minden résztvevő  
csoportnak lesz egy saját underguide-ja,  
aki amellett, hogy bemutatja a város kihagyha-
tatlan látnivalóit, titkait, segít is a csapatoknak 
teljesíteni a kiírt feladatokat.

A FELADATOK 

A csapatok induláskor kapnak 2-3 feladatot, 
amit a játékosoknak a lehető legkreatívabb 
és legviccesebb módon kell megoldaniuk. Az 
elmúlt évek tapasztalai alapján a megrendelők 
által leginkább kedvelt játékok a következők:

Picture Hunt

A csapattagoknak fényképeket kell készíteni a 
városban, miközben lehetőleg valami jellegzetes 
budapesti tevékenységet csinálnak (beállnak 
villamosvezetőnek, pincérnek egy retro bárban, 
eladónak egy kisboltban vagy akár jegyellenőr-
nek a 4-es metrón, számtalan nagyon ötletes 
megoldást kaptunk már, úgyhogy legyenek kre-
atívak!). A lényeg, hogy valami olyat csináljanak, 
ami kizárólag az ittlakókra jellemző.

Hey Big Spender

Munkatársai mindent tudnak a bankolásról, 
vételről és eladásról? Most bebizonyíthatják, 
hogy tényleg értenek a pénzügyekhez! Minden 
résztvevő kap egy szűkös anyagi keretet, 1 euró-
nak megfelelő magyar forintot. A feladat, hogy 
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ennyiből minél jellegzetesebb, minél menőbb 
helyi dolgokat vegyenek. Az egyedüli szabály, 
hogy az adott termék Budapestre vagy Magyar-
országra jellemző kell, hogy legyen, illetve, hogy 
az adott 1 eurót kiegészíteni nem lehet. A többi 
már csak a versenyzőkön múlik: kitalálni, felku-
tatni, alkudni, ha kell...

City Quiz

Minden csapat kap egy kérdést, amire a válasz 
el van rejtve valahol a városban, a falakon, az 
épületekben vagy akár a háztetőkön. A csapat-
tagoknak össze kell dolgoznia, hogy megleljék  
a megoldást.

A játékos túra végeztével a csapatok a megbe-
szélt helyen találkoznak, bemutatjuk a helyes 
válaszokat, az elkészült fényképeket vagy a 
megvásárolt termékeket, elhangoznak a beta-
nult rigmusok és minden feladatokhoz kapcso-
lódó elem, ezek után pedig a zsűri kiválasztja a 
győztes csapatot, akik egy szuper ajándékot is 
kapnak. A vetítéshez szükséges technikai hátte-
ret is az UNDERGUIDE biztosítja.

Teljesen személyre, cégre szabott programok-
hoz, játékokhoz semmi másra nincs szüksé-
günk, csak hogy meséljen még a koordináto-
runknak a résztvevőkről, a budapesti találkozó 
céljáról. Egyedi tematikájú picture hunt, vagy 
egy teljesen új quiz játék sem akadály!

Urban Treasure Hunt – 
városi kincskereső játék
(szabadtéri)

 IDŐTARTAM: 3-4 óra 
 CSOPORTLÉTSZÁM: 20 főtől 200+ főig  
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: Budapest belvárosa,  
 Budai Várnegyed 
 KÖZLEKEDÉS: séta és/vagy tömegközlekedés  
 vagy kerékpár 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: tavasz, nyár, ősz 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 39 eur/főtől 

A kincskereső programok mindig remek időtöl-
tést jelentenek, különösen ha közben a részt-
vevők egy várost is igazán megismerhetnek. 
Azoknak ajánljuk ezt a programot, akik szeret-
nék játékosan, önállóan felfedezni Budapest 
arcait, miközben mi a háttérből biztosítjuk, hogy 
minden flottul menjen. A kincskereső játék a 
szórakozás mellett erősíti a munkatársakkal 
való együttműködést is, hiszen a játék során 
fontos szerepet kap a csapatmunka. Az önálló 
ötletek és a közös feladatmegoldások elvezet-
nek a megoldáshoz. 

A résztvevőket kisebb, 3-8 fős csapatokra oszt-
juk. A csapatok kapnak egy titkos kódot és egy 
tájékozódást segítő térképet. A feladatuk, hogy 
megtalálják az elrejtett kincset és összerakják 
a belvárosban szétszort kirakó egyes darabjait. 
Minden résztvevő remekül fog szórakozni, mi-

közben a csodálkozó járókelők tekintetétől övez-
ve próbálnak túllendülni a fejtörő feladványokon 
és kódfejtéseken. A játékosoknak a két helyszín 
között az egyedi térképek segítenek majd meg-
ismerni Budapest több száz éves történelmét.

Mi rejtőzik egy szoborcsoport közepén, egy 
játszótér mellett a bokorban vagy egy templom 
sarkában? Minden egyes kincset meg lehet 
találni, ha a csapat eléggé gyors és elhivatott! 
A csapatoknak résen kell lenni, összefogni és 
figyelni minden apró részletre, hogy a legjobb 
kincseresők legyenek a környéken! A játék 
közben megismerhetik a város kevésbé ismert 
arcait, hogy aztán a megérzéseiket és rejtvény-
megoldó képességeiket kihasználva megérkez-
zenek a várva várt célba.

A csapatok a program végén a város valamelyik 
szuper bárjában találkoznak, ahol vendégeink 
lesznek egy pohár italra. Az eredményhirde-
tést követően a díjakat az animátorunk osztja 
ki. Minden egyes résztvevő kap majd egy apró 
emléket a játékról, de a fődíjat csakis a leggyor-
sabb csapat viheti haza!

EXTRA LEHETŐSÉG

Kalandok a jövőben – a treasure hunt feljettebb 
változata a geocache, amelyben a a játokosok 
tableteket és GPS koordinátákat használnak a 
kincsek megtalálásához.
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Rejtélyes Budapest –  enigmafejtő játékok
(szabadtéri vagy beltéri)

Rejtély és cselszövés na meg egy kis bűntény - 
mind megoldásra várva. A rendőrség és a nyo-
mozók egy lopás vagy támadást követő pillanatnyi 
sokkhatás után a szakértők segítségét kérik. Ez 
esetben ön és kollégái tagjai lehetnek ennek a 
szakértői csapatnak, amely többek között detektí-
vekből, laboránsokból, ballisztikai szakértőkből és 
halottkémekből áll. Kezdésnek a vezető nyomozó 
érkezik meg, átnyújtja a jelentést és a csapat szá-
mára nélkülözhetetlen bizonyítékokat, amelyek 

szükségesek a bűntény megoldásához. Figyelje-
nek nagyon a további nyomokra, amelyek bárhol 
el lehetnek rejtve, az utcán, a vacsoraasztal alatt, 
vagy akár egy romkocsmában. Az összegyűjtésük 
csak a résztvevőkön múlik. A végeredmény azon-
ban közel sem olyan egyértelmű; a csapatoknak 
fel kell használniuk a kreativitásukat, matemati-
kai és történelmi ismereteiket annak érdekében, 
hogy rájöjjenek a megoldásra. Ki tette? Mikor? 
Miért? Minden kérdésre választ kell adni…

Criminal vacsora (beltéri)

 IDŐPONT: eltérő verziókban 2 és 3 óra között,  
 az eredményhirdetést is beleértve
 CSOPORTLÉTSZÁM: 8 főtől 60 főig, 4-8 fős  
 csapatokban
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: Budapest belvárosa,  
 beltéri
 KÖZLEKEDÉS: nincs 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: bármelyik évszak 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 35 euró/főtől 

Az előtétel befejeztével megérkezik a vezető 
nyomozó, csapatokba rendezi a résztvevőket, 
átnyújtja a rövid jelentést és megosztja a bűnügy 
megoldásához elengedhetetlen nyomokat. Mivel 
a sikeres nyomozáshoz energiára van szükség 
az előételeket felszolgálják, hogy a csapattagok 
feltöltődjenek a hosszú éjszakára. 
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A vacsora alatt kétszer, az előételek után és a 
desszert előtt, a csapatoknak el kell hagyniuk az 
éttermet, hogy egy kis terepmunkát végezzenek 
és nyomozzanak a további bizonyítékok után.

EXTRA LEHETŐSÉG

Ahhoz, hogy rekonstruáljuk bármilyen esemény 
körülményeit, két színész is felkérhető, hogy 
bemutassák, mi is történhetett. Ezt követően 
indulhat a játék. 

Izgalmas rejtély a városon át  
(szabadtéri)

 IDŐPONT: eltérő verziókban 1,5 és 2 óra között,  
 az eredményhirdetést is beleértve 
 CSOPORTLÉTSZÁM: 15 főtől 200 főig,  
 5-10 fős csapatokban 
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: Budapest belvárosa,  
 szabadtéri 
 KÖZLEKEDÉS: séta 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: tavasz, nyár, ősz 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 25 euró/főtől 

A megérkezés és bemelegítő beszélgetés után 
minden szempár az előadóra szegeződik. Ő 
fogja bejelenteni, hogy bűntény történt a város-
ban és ennek felgöngyölítésében kéri a csapa-
tok segítségét. Az első néhány nyomot meg is 
adja, de ennyi még messze nem elég a bűntény 
felderítéséhez. 
A csapatoknak a városban szétszéledve kell 
meglelniük a további bizonyítékokat és nyomo-

kat, melyek a rejtély feloldásához szükségesek. 
A helyes megoldás a játék vége után valamelyik 
bárban fog kiderülni, ahol a győztes csapatot is 
kihirdetjük majd.

Romos rejtélyek  
(beltéri és szabadtéri)

 IDŐPONT: eltérő verziókban 2 és 3 óra között,  
 az eredményhirdetést is beleértve
 CSOPORTLÉTSZÁM: 20 főtől 200 főig, 5-10 fős  
 csapatokban
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: Budapest belvárosa,  
 szabadtéri
 KÖZLEKEDÉS: séta 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: bármelyik évszak 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 42 euró/főtől 

A résztvevők kisebb, 8-10 fős csapatokra lesz-
nek osztva, mindegyikük megkapja a szükséges 
titkos kódokat és bizonyítékokat. A feladatuk, 
hogy a városban kutatva ráleljenek a további 
nyomokra és összerakják a bűntény különböző 
darabjait, közben végigjárva a magyar történe-

lem legfontosabb eseményeit. Minden egyes kin-
cset meg lehet találni, ha a csapat eléggé gyors 
és elhivatott! A játék közben megismerhetik a 
város kevésbé ismert arcát, hogy aztán a meg-
érzéseiket és a rejtvénymegoldó képeszségeiket 
kihasználva megérkezzenek a várva várt célba. 
Az utolsó állomás felé vezető út közben három 
megállót is beiktatunk, ahol a csapatoknak meg 
kell keresniük az enigma feloldásához szükséges 
bizonyítékokat. A helyes megoldás a játék végén, 
az utolsó állomáson derül ki, ahol a győztes csa-
patot is kihirdetjük majd. Az egyes megállókban 
frissítő italok segítik majd a csapatok éberségét.
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CrimeScene Budapest –  
Cluedo Underguide módra (beltéri)

 IDŐPONT: eltérő verziókban 2 és 3 óra között,  
 az eredményhirdetést is beleértve 
 CSOPORTLÉTSZÁM: 10 főtől 60 főig, 4-8 fős  
 csapatokban 
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: Budapest belvárosa,  
 beltéri 
 KÖZLEKEDÉS: nincs 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: bármelyik évszak 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 35 euró/főtől 

Járt már egy bűntény helyszínén? Természete-
sen. Na de épített már valaha egyet? Most ezt 
kell majd tennie. Ebben az új, 10-től akár 60 főig 
is űzhető beltéri játékban szüksége lesz minden 
sütnivalójára, vizuális képzelőerejére és fizikai 
erejére. 

Fedje fel a borzasztó bűntényt, találja meg a 
bizonyítékokat, és építsen egy kisebb makettet a 
bűntény helyszínéről, amiben áll! Minden egyes 
apró információ szükséges lehet ahhoz, hogy 
rájöjjön az igazságra és befejezze a makettet 
mindössze 90 perc alatt. 

Készen áll, hogy profi nyomozó legyen? Ezt csak 
egyféleképp tudhatja meg…

Véres Budapest

 IDŐPONT: nehézségtől függően eltérő verziók  
 2 órától, egészen 2-3 napos konferencia  
 hosszúságig 
 CSOPORTLÉTSZÁM: 10 főtől 500+ főig 
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: bármilyen hely-  
 színen, kiegészítő program bármilyen  
 eseményhez (rendezvények, vacsorák,  
  workshopok) – beltéri és szabadtéri 
 KÖZLEKEDÉS: nem szükséges 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: egész évben 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 9 euró/főtől 

A Véres Budapest egy izgalmas kiegészítő prog-
ram céges vacsorák, partik vagy akár hosszabb. 
többnapos workshopok mellé, nehézségtől 
függően. 

A Véres Budapest egy csapatépítő játék színlelt 
gyilkosságokkal. Lényege, hogy mindenki kap 
egy feladatot, (tehát a gyilkosság módját pl:  
Vedd ár Martin-t, hogy kostólja mega koktélo-
dat.. Énekeljetek egy dalt Susan-nal közösen… 
vagy kérj kölcsön egy tollat Peter-től..) és az 
egyik kolléga, az áldozat nevét. Jól előkészített 
és ötletes tervet kell kidolgozni annak érdeké-
ben, hogy rávegye kollégáját, hogy megcsinálja 
a feladatot, persze anélkül, hogy ő erre rájönne. 
Ha sikeresen elkapta áldozatát, aki így kiesett  
a játékból, ön veszi át a feladatát. A végére csak 
egy maradhat! De legyen nagyon figyelmes, 
ahogy tervezi a gyilkosságot, hiszen önt is épp  
el akarják tenni láb alól.

Ez egy remek program azok számára, akik még 
csak most ismerkednek meg egymással, hiszen 
a feladat első része, hogy találják meg az áldo-
zatukat és kerüljenek közelebb hozzájuk, anél-
kül, hogy az bármit is megsejtene az egészből. 
Miközben az egész játék az önállóan szervezett 
csapatmunkát erősíti, hiszen a legtöbb feladat 
elvégzéséhez mások segítségére is szükség lesz. 

Animátoraink végig segítik a helyszínen a játék 
zökkenőmentes lefolyását. 

VÁLASZTHATÓ TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK 

A feladatok a helyszínhez vagy az esemény  
tematikájához illeszthetőek.
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Ééés felvétel! –  
Filmkészítés és  
flashmob programok 
(beltéri és szabadtéri)

Precizitás, időzítés, csapatmunka és kreativitás 
sehol nem olyan fontosak, mint a filmiparban. 
A feladat hatalmas, az idő rövid és mindenkinek 
200%-on kell égnie, hogy az áhított célt elérjék. 

Rövidfilm, videoklip újrajátszás  
vagy reklám forgatás

 IDŐPONT: fél naptól egy teljes napig  
 CSOPORTLÉTSZÁM: 50 főtől 200 főig 
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: változó helyszíneken,  
 vagy a konferencia, rendezvény helyszínén –  
 beltérben vagy szabadtéren 
 KÖZLEKEDÉS: nem szükséges, egy  
 helyszínen zajlik 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: bármelyik évszak 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 69 euró/főtől 

Egy reklámfilm elkészítése általában 1-2 hetes 
előkészületeket és leglább 2-3 napos forgatási 
időt igényel, hiszen a szakemberek a végleges 
30 másodperces, figyelemfelkeltő anyag minden 
egyes apró részletét előre eltervezik. Ez eset-
ben a játékban szereplő csapatok az elejétől a 
végéig részt vehetnek egy reklámfilm, videóklip 

vagy rövidfilm forgatási folyamatában (a set ki-
alakításától a sminkelésen át egészen a speciá-
lis effektekig). Mindezt csupán pár óra alatt, ez 
majdnem egy új Guiness rekord!

A jelmezek és kellékek mind elérhetőek lesz-
nek a játékosok számára, akik belebújhatnak a 
folyamat összes fontos szereplőjének (rendező, 
rendezőasszisztens, sminkes, színész, operatőr 
stb.) bőrébe, attól függően, melyik szerepet 
választják előzetesen. Az Underguide előre el-

készíti a program időbeosztását biztosítva ezzel 
azt, hogy ne legyen semmi fennakadás. Profik 
által is használt eszközök és szakértői gárda 
szintén a helyszínen lesz, hogy segítsék  
a csapatok munkáját, de a filmet magát a részt-
vevőknek kell elkészíteniük.

A program végeztével bemutathatóak a werkfo-
tók, a végleges film pedig másnap, egy kis profi 
utómunka és vágás után lesz látható. Az elké-
szült film pedig bármikor később, akár céges 
rendezvényeken is újra levetíthető, előhozva  
a forgatás szép emlékeit. A program nemcsak 
nagyon szórakoztató, de a csapatmunkát is 
erősíti. 

A forgatókönyv és a tematika a résztvevő cég 
profiljához illeszthető. Íme néhány ötlet, ami 
2014-ben előkerült:
n  egy belső céges reklámfilm egy új termék 

vagy márka népszerűsítésére a kollégáktól  
a kollégáknak 

n  Amikor a Queen 1986-ban először koncerte-
zett a keleti blokkban, épp Magyarországon, 
akkor Freddie Mercury emlékezetes előadá-
sában megszólalt a Tavaszi szél című ma-
gyar népdal is. Játszák újra a dalt és a híres 
koncertfelvételt!

n  Forgassák le Pharrel Williams ’Happy’-jének 
budapesti verzióját!

VÁLASZTHATÓ TOVÁBBI EXTRÁK

n  werkfilm
n  étkeztetés a helyszínen
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Előadás/performansz felvétele – 
flashmob és néptánc

 IDŐPONT: eltérő verziókban 1 és 5 óra között
 CSOPORTLÉTSZÁM: 50 főtől 200 főig 
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: változó helyszíneken,  
 vagy a konferencia, rendezvény helyszínén –  
 beltérben vagy szabadtéren 
 KÖZLEKEDÉS: nem szükséges 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: bármelyik évszak 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 29 euró/főtől 

FLASHMOB

A klasszikus flashmobokon egy csapatnyiem-
ber  hirtelen feltűnik valamilyen köztéren, ahol 
előadnak egy szokatlan, látszólag akár értel-
metlen nagyon rövid performanszt pusztán a 
szórakoztatás, vagy a művészi kifejezés végett, 
hogy aztán ugyanolyan hirtelen szét is oszol-
janak. A mi esetünkben azért nem hagyunk 
mindent a puszta véletlenre és szerencsére, és 
előzetesen beszerzünk minden hivatalos en-
gedélyt, hogy az adott teret elfoglalhassuk egy 
órára. Magához a forgatáshoz pedig biztosítjuk 
az eljátszandó témát, a koordinátorokat és a 
rendezőt a helyszínen és egy profi filmes csapa-
tot, akik rögzítik az egész eseményt. 

A forgatókönyv és a tematika a résztvevő cég 
profiljához illeszthető. Íme néhány ötlet, ami 
2014-ben előkerült:
n  céges párnacsata, jóga pozíciók, ’végezz a 

mobiloddal’, táncoló flashmobok stb..
n  drone kamerával felvett alakzatok kirakása 

(pl. a cég logójának vagy a boldog karácsonyt 
felirat összeállítása a résztvevők segítségével)

NÉPTÁNC ELŐADÁSOK

A magyar népzenét és néptáncokat akkor ismeri 
meg legjobban az ember ha ő maga is aktívan 
részt vesz bennük. A résztvevő csapatok pedig 
akkor érezhetik igazán a csoportos táncban 
rejlő lüktetést, ha ők maguk is kipróbálják azt, 
aminél vidámabb és viccesebb programot el-
képzelni is nehéz. 

A világhírű csárdás táncok a legismertebbek,  
de azon kívül is számtalan tradícionális táncfaj-
ta létezik még, amelyek az UNESCO világörök-
ségébe is felvett magyar táncházmozgalomban 
aktívan élnek tovább. Szeretné látni az igazi népi 
hagyományokat? Akkor jöjjön és táncoljon!
A résztvevőknek az egyik legjobb magyar nép-
tánc egyesület oktatói és tagjai fogják betanítani 
valamelyik népi táncot ritmusos magyar nép-
zenei kíséretben, a haladóbb csapattagok pedig 
egy egyszerűbb népdallal is megpróbálkozhat-
nak. De nem kell izgulni: mindenki van annyira 
tehetséges, hogy jól szórakozzon közben, ennél 
többre pedig nem is kell gondolni. 

A programot felvesszük, és egy rövid utómunkát 
követően másnap már kész is a szuper kisfilm, 
amelyben minden résztvevő (akár kétszáznál is 
többen lehetnek) tánca látható lesz. Igazi életre 
szóló emlék!

VÁLASZTHATÓ TOVÁBBI EXTRÁK

n  hagyományos népi viselet a program idejére 
n  élőzene a tánc mellé
n  a táncok flashmob-szerű előadása  

a program végén
n  werkfilm a programról
n  néptánc bemutató a profiktól a program  

elején vagy végén
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Kulináris kalandok – Gasztro programok és csapatépítés (beltéri és szabadtéri)

A főbb látnivalókon kívül egy ország kulináris 
élete is érdekli? Akkor ezek a programok önnek 
szólnak! A túra négy kóstoló állomáson vezet 

végig a magyar gasztronómia jellegzetességein, 
az állomások között pedig a túrát vezető under-
guide mutatja meg a város kihagyhatatlan és 

kevésbé ismert látnivalóit egyaránt. A program 
részleteit a vendégek kívánságaihoz és érdek-
lődési köréhez alakítjuk, az alábbiakban néhány 
általunk felvetett ötlet olvasható:

Klasszikus falatok 

 IDŐPONT: eltérő verziókban 2 órától egészen  
 fél napig vagy akár estébe nyúlóan is
 CSOPORTLÉTSZÁM: 15 főtől 30 főig  
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: különböző helyszínek  
 lehetségesek, beltéri vagy szabadtéri,  
 Budapesten belül vagy kívül 
 KÖZLEKEDÉS: séta, vagy bármilyen különleges 
közlekedési eszköz igény szerint 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: tavasz, nyár, ősz 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 32 euró/főtől 

A Klasszikus falatok túra a Központi Vásárcsar-
nokhoz közel eső 5. és 7. kerület gasztronómia-
liag legizgalmasabb, felkapott negyedeibe vezeti 
el a résztvevőket. Underguide-juk kíséretében 
felfedezhetik az egyedülálló magyar kultúra és 
történelem emlékeit és közben meglátogat-
hatják a magyar gasztronómia legjellegzete-
sebb helyeit az eldugott, tradicionális ételeket 
felszolgáló bisztróktól a vásárcsarnokokon és 
élelmiszerboltokon át a cukrászdákig. Csak 
címszavakban egy kis ízelítő: lángos, zsíroske-
nyér fröccsel, hentes, zserbó.
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Street Food show Budapesten

 IDŐPONT: eltérő verziókban 2 órától egészen  
 fél napig vagy akár estébe nyúlóan is 
 CSOPORTLÉTSZÁM: 15 főtől 30 főig 
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: különböző helyszínek  
 lehetségesek, beltéri vagy szabadtéri,  
 Budapesten belül vagy kívül 
 KÖZLEKEDÉS: séta, vagy bármilyen különleges  
 közlekedési eszköz igény szerint 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: bármelyik évszak 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 29 euró/főtől 

Az elmúlt időszak talán legjelentősebb változá-
sa, hogy a gasztroforradalom már egész Bu-
dapesten érzékelteti hatását. Jónéhány remek 
új hely nyílt a közelmúltban, mi pedig örömmel 
mutatjuk meg ezeket önnek. Jöjjön velünk, kér-
jünk együtt egy levest elvitelre és járjuk végig a 
város legizgalmasabb gasztropontjait, lessünk 
be a Kazinczy utca street food mennyországá-
ba, és zárásképp együnk egy isteni édességet a 
Ferencziek tere környékén. Készen áll? Mi már 
várjunk önt!

Gourmet rally 

 IDŐPONT: eltérő verziókban 2 órától egészen  
 fél napig vagy akár estébe nyúlóan is
 CSOPORTLÉTSZÁM: 15 főtől 30 főig 
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: különböző helyszínek  
 lehetségesek, beltéri vagy szabadtéri,  
 Budapesten belül vagy kívül 
 KÖZLEKEDÉS: séta, vagy bármilyen különleges 
közlekedési eszköz igény szerint
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: bármelyik évszak
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 46 euró/főtől

Tegye szabaddá az ízlelőbimbóit, mert a Gour-
met Rally bemutatja önnek a Budapesten talál-
ható fine dining éttermek legjobbjait.

Minden egyes étteremben megtudhat valamit  
az adott hely történetéről és specialításiról.  
Két megálló közötti séta közben pedig a kísérő-
ink megismertetik az útba eső negyedek kevés-
bé ismert történeteit, kihagyhatatlan látnivalóit 
és az éjszakai élet legfelkapottabb helyeit.  
A csodás borbároktól és gasztrobároktól a rom-
kocsmák világának új szereplőin át a legelké-
pesztőbb tetőteraszokig garantájuk, hogy a világ 
tetején érzi majd magát, nem csak a kilátás 
miatt. Örömmel várjuk önt, hogy bemutassuk 
Budapestet, a legmagasabb színvonalon. 

Ez a program a berlinagenten.com-mal együttműködés-
ben szervezett Gastro Rally programon alapszik.
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Gulyás vagy halászléfőző verseny 
(beltéri és szabadtéri)

 IDŐPONT: eltérő verziókban 2 órától egészen  
 fél napig vagy akár estébe nyúlóan is 
 CSOPORTLÉTSZÁM: 30 főtől 80 főig 
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: különböző helyszínek  
 lehetségesek, beltéri vagy szabadtéri 
 KÖZLEKEDÉS: nincs 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: bármelyik évszakban 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 39 euró/főtől 

A Budapest egyik leghíresebb romkocsmájában 
megtartott gulyásfőző versenyünk után biztos, 
hogy átértékeli azt, amit eddig a szabadtéri sü-
tés-főzésről gondolt. Nemcsak a hagymaszelete-
léstől, de a nevetéstől is kicsordul majd a könnye, 
miközben a gaszro kvízben próbálja bizonyítani 
tudását, és persze a végén elnyerni a Legfinomabb 
Gulyás büszke tulajdonosának járó címet. Emellett 
a pálinkakóstolás és a néptánctanulás is biztosan 
mindenki számára felejthetetlenné teszi majd az 
estét. A program végeztével a jól megérdemelt 
vacsora és az őrületes gulyás parti következik. 

TOVÁBBI EXTRA

A feladat nehezíthető azzal, hogy a résztve-
vőknek saját maguknak kelljen megtalálni a 
legjobb gulyás receptet és az ahhoz szükséges, 
legjobb minőségű hozzávalókat is saját kezűleg 
kelljen beszerezni a belváros különböző pontjai-
ból, még a főzés megkezdése előtt

Creactivity – váltsd  
valóra az álmaidat
(beltéri)

Mindenkinek van egy megszületésre váró ötlete 
– egy megálmodott bolt, egy új termék, egy 
weboldal, egy vállalkozás. Most itt az idő, hogy 
valóra is váltsa azokat! A CreActivity program 
keretén belül segítünk felfedezni Budapestet, 

Közép-Kelet Európa innovációs központját, 
miközben a játékosok részt vehetnek egy fan-
táziadús csapatépítő tréningen, ahol a kreativi-
tásuk, versenyszellemük és kommmunikációs 
képességeik legjavát kell nyújtaniuk. 

 IDŐPONT: eltérő verziókban 2 és 6 óra között 
 CSOPORTLÉTSZÁM: 10 főtől 100 főig 
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: beltéri 
 KÖZLEKEDÉS: séta 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: bármelyik évszak 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 39 euró/főtől 
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Budapesten minden megvan, amire szüksége 
lehet. Meg is tapasztalhatja mindezt ebben a 
kivételes játékban, amely ötvözi a városnézést, 
a csapatépítést, a szórakozást és egy projekt 
felépítéséhez, vagy egy termék fejlesztéséhez 
szükséges tudás elsajátítását. 

Minden irodai dolgozó, aki napja nagy részét a 
számítógép előtt ülve tölti álmodozott már arról, 
hogy egyedi ötletével majd megváltoztatja a 
világot. Most itt a lehetőség, hogy ki is próbálják 
ezt a gyakorlatban! Hozzon létre valamit, legyen 
az egy film, egy dal, egy festmény, egy vers, egy 
makettváros, egy reklám, egy torta vagy egy 
egyenruha. A lényeg, hogy a saját, egyéni ötle-
tén alapuljon. Az őrült verseny alatt a jókedv és 
megoldandó feladatok garantáltak, de megéri 
kitartónak lenni, hiszen a csapatépítő kalandot 
jól megérdemelt jutalom követi. 

A játék során minden csapat megpróbálja a 
lehető legjobban megoldani a feladatokat, és 
végigjárni az összes, egy projekt fejlesztése so-
rán felmerülő lépcsőfokokat. Ennek részeként 
gondoskodni kell az anyagiakról, piackutatás-
ról és egyéb elvégzendő feladatokról, mindezt 
persze nagy nevetések közepette. A játék végén 
a résztvevők bemutatják az elkészült terméket 
a zsűrinek, akik az utolsó meglepetés feladatot 
követően eldöntik, ki is volt a legjobb. 

Ahogy a csapatok egyik helyszínről a másikra 
vándorolnak bejárják a város legszebb részeit is. 

TV kvízshow egyveleg
(beltéri)

Akárhányszor a Legyen Ön Is Milliomos!-t és 
ahhoz hasonló kvízműsorokat nézi, mindig az 
jár az eszében, hogy „Nekem jobban menne!”? 

 IDŐTARTAM: 3-4 óra 
 CSOPORTLÉTSZÁM: 20 főtől 100+főig  
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: bárhol beltérben  
 KÖZLEKEDÉS: séta és/vagy tömegközlekedés  
 vagy kerékpár
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: bármikor – beltéri játék 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 39 euró/főtől 

Akkor itt a lehetőség! Kollégáival 6-10 fős csa-
patokat fognak alakítani és indulhat is a játék! 
Budapest egy csodás város, ez egy rövid látogatás 
alatt is érezhető, és ez alatt a játék alatt a város 
kevésbé ismert titkaira és legendáira is fény de-
rül. Kérdések, interakció, csapatépítés, küzdelem 
és idő… ezek ennek a különféle elemből összeálló 
játéknak a legfontosabb jellemzői, ahol a győze-
lemhez minden tudást és energiát bele kell adni!

Készen áll? A Szerencsekerék már várja önt!
Ez a program tökéletes választás egy hosszú 
konferencianap vidám lezárásához 

Let Me Entertain You – 
Engedje meg, hogy  
szórakoztassuk!
Szórakoztató programok  
rendezvények számára

Hány üzleti vacsorán vett már részt? Milliónyi 
vagy ez lesz az első? Szeretne valami emléke-
zeteset, ötleteset, egyedit? Bármilyen vacso-
raprogramot, rendezvényt, vagy csapatépítést 
megszervezünk önnek szórakoztató programok-
kal, zsonglőrökkel, mulatságos, váratlan show 
elemekkel, vagy csak egy kellemes koncerttel 
kiegészítve. 

 IDŐTARTAM: eltérő verziókban 30 perctől  
 2 óráig 
 CSOPORTLÉTSZÁM: 20 főtől 500 főig 
 LEHETSÉGES HELYSZÍNEK: Budapest  
 belváros, beltéri/szabadtéri 
 KÖZLEKEDÉS: séta 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: bármelyik évszak 

Példák a műsorelemekre

n  Az a capella zene kizárólag csoportosan vagy 
szólóban, hangszeres kíséret nélkül énekelt, 
vagy ilyen szándékkal íródott darab. Ellentét-
je a cantata-nak, amely kísérő éneket jelent. 
A FourTunes Budapest egyik legprofibb és 
legintimebb a capella együttese. A három 
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briliáns férfi énekessel és a mögöttük álló 
tehetséges énekesnővel, illetve igény sze-
rint egy zseniális beatboxerrel is kiegészülve 
egészen egyedülálló produkciót nyújtanak. Az 
elmúlt öt évben állandó fellépők voltak a híres 
Vörösmarty téri karácsonyi vásáron. Megkö-
zelítő ár: fellépésenként 490 eurótól

n  Egy vonósnégyes örömöt és jókedvet csem-
pész bármilyen eseménybe. Tökéletes kísé-
rőzene egy elegáns fogadáshoz, beszédek 
előtt vagy után, vagy akár egy meghitt vacsora 
alatt. A Color Quartet hosszú évek barátságá-
nak és a zene iránti közös szenvedélynek az 
eredménye. Változatos repertoárjukban meg-
fér egymás mellett a klasszikus zene, jazz, 
pop, filmzene átdolgozások, de még az elmúlt 
harminc évből vett slágerek is.  Megközelítő 
ár: fellépésenként 490 eurótól

n  Valami igazán különleges és merész dologra 
vágyik? A velünk együtt dolgozó kaszkadőrök, 
zsonglőrök, akrobaták, tűznyelők, erős embe-
rek, kígyóbűvölők és LED-es táncosok előadá-
sától mindenkinek le fog esni az álla.  Megkö-
zelítő ár: 149 eurótól / művész / 15 perc

n  Vendégeink részt vehetnek a Privát Kaszinó 
Programunkon is, amelynek keretén belül egy 
étterem magántermében, vagy a konferencia-
terem mellett állítunk fel egy kaszinót. Töké-
letes módja ez egy jótékonysági est megszer-
vezésének. Az összes megvásárolt zseton egy 
bizonyos százaléka adományként a kiválasz-
tott szervezetet vagy alapítványt segíti. 

Lehetséges játékok: Blackjack, Rulett,  
Texas Hold’em Póker, Dice - kockajáték
Megközelítő ár: egy 2 órás program 499 eurótól

Meséljen a csapatáról és a Budapesten tartandó 
rendezvényének céljáról kapcsolattartónknak, 
hogy további, csak önnek szóló személyes aján-
latokkal állhassunk elő!

AZ UNDERGUIDE EZEN KÍVÜL A TOVÁBBI  
SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOKAT BIZTOSÍTJA 

n  dobshow-k és oktatás
n  homokrajz művész 
n  illuzionista
n  zenekar
n  különleges karaoke
n  privát mozi
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GÁLAESTJEINK HATÁSOSABBAK  
MINT GONDOLNÁD



Meetingek, gála események és incentive jutalom 
hétvégék Lokális tudás – nemzetközi megvalósítás

AZ UNDERGUIDE OLYAN UTAZÁS-  
ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ MŰHELY,  
AMELY SZABADIDŐS ÉS CÉGES PROGRAMOK 
LEBONYOLÍTÁSÁT EGYARÁNT VÁLLALJA.

Alapos tudásunk Budapestről, folyamatos és 
inten zív kapcsolatunk a várossal olyan ötletek 
szülnek, amelyekre mások még csak gondolni 
sem mernének.

MICE programokkkal foglalkozó részlegünk 
lelkes és kreatív munkatársai kiterjedt helyi 
ismeretekkel, szakértelemmel és kapcsola-
trendszerrel bírnak, otthonosan mozognak a 
különböző rendezvények, konferenciák, sa-
jtóesemények, céges rendezvények, túrák és 
programok megszervezésében és előzetes 
tervezésében, vagy egyszerűen a felmerülő 
nyelvi és kulturális problémák elsimításában.

Miért minket válasszon?

KLASSZIKUS ÉS SZOKATLAN HELYSZÍNEK
n  folyamatosan megújuló helyi ismeretek  

Budapestről 
n  az adott rendezvények számára legmegfele-

lőbb helyszínek széles választéka 
n  professzionális rendezvénytermek  

és számtalan szokatlan helyszín
n  különböző pénzügyi keretekre és 

szükségletekre adott változatos megoldások

ODAFIGYELÉS A RÉSZLETEKRE
n  A helyszínen is jelen lévő szakemberek biztosít-

ják, hogy a megvalósítás minősége kifogástalan 
legyen. Legelőnyösebb ajánlatok és magas 
szintű szolgáltatások a legjobb helyszíneken

 ELŐTÉRBEN A FENNTARTHATÓSÁG
n  Minden általunk a rendezvényre ajánlott  

terméket és szolgáltatást – amennyiben  
lehetséges – helyből szerzünk be.

A HELYI TERMÉKEKKEL  
ÉS SZOLGÁLTATÁSOKKAL
n  pénzt spórolhat
n  helyi ízeket csempészhet a rendezvényébe
n  illeszkedhet a fenntartható turizmus és re-

dezvényszervezés alapelveibe

Vendégeinknek Budapest legaktuálisabb oldalát 
mutatjuk meg, hiszen célunk, hogy közben-
járásunkkal minél több ember ismerje meg az 
egyre növekvő számban jelen lévő helyi vál-
lalkozásokat és termékeket.

MERÉSZ ÖTLETEK

Legyen az egy emlékezetes incentive hétvége, 
vagy csupán egy különleges este az Uner-
guide-ot épp azzal a céllal alapítottuk, hogy 
személyre szabott, helyi szolgáltatásokat bemu-
tató programokat biztosítsunk a városnézéstől a 
gálaeseményekig. Az egyszerű, bejáratott aján-
latok helyett, a rendezvények megtervezését 
kizárólag egyéni igényekre alapozzuk.

GÁLAESTEK
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Szolgáltatások konferenciák és találkozók számára
Teljeskörű konferencia és találkozószervezéseket vállalunk, de örömmel segítünk rendezvényének 
csak egyes elemeinek lebonyolításában is:

n  Átfogó szolgáltatás nyújtása a helyszín keresésé-
től egészen a végleges foglalásig. Technikai hát-
tér és annak bizosítása a rendezvény ideje alatt.

n  Étkeztetés biztosítása: piknik, pop up konyha, 
egész napos catering, bankett vacsora & es-
emény, főzéssel egybekötött CSR programok

n  Utaztatási szolgáltatások: repülőjegyek, 
szállás, szabadidős és vállalati programok, 
reptéri transzfer

n  Delegáltak regisztrációja és hostess szolgál-
tatás, konferencia előtt és után, illetve privát 
utazás esetében kísérő programok

n  Integrált csapatépítés és szórakoztató szaba-
didős programok

n  Programot koordináló személyzet a helyszí-
nen: koordinátorok, hostessek tolmácsok, 
személyi asszisztensek, underguide-ok

Gálaesemények
 Budapesten számos lélegzetelállító történelmi 
épület és meglepő nem mindennapi helyszín 
található, amelyek alkalmasak rendezvény 
fogadására. Mit szólna egy gálaesthez kris-
tálypoharakkal egy sokszínű romkocsmában? 
Elképzelt már egy 19. század korabeli estélyt 
a Budavári Palotában, vagy egy privát Cinetrip 
fürdőpartit? De tudjuk, hogy nem mindenki lel-
kesedik az extrémebb programokért, épp ezért 
a klasszikus események megszervezésébe is 
szívünket lelkünket beleadjuk!
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A hagyományostól az extravagánsig, a 
formálistól a kötetlenig, az exkluzívtól a lazáig – 
minden esetben az ötletes, helyi megoldásokat 
választjuk, amelyek az adott cég és csoport 
kívánalmaihoz a leginkább passzolnak. 

Néhány példa gálaestre az elmúlt évekből:

n  Bálok a századforduló stíliusában: Bankettek 
Sissi hercegnő korától a híres szecesszió ide-
jéig: hintók, kosztümök, parókák, tűznyelők,  
bűvészek, klasszikus zene, pezsgő és tánc a 
Budavári Palotában

n  Időutazó Partik: Utazzon az időben előre vagy 
hátra, magnókazettás buli videó dj-vel, aut-
entikus ruhák és kiegészítők a múltból, vagy 
ugorjon a jövőbe léghajóval

n  Partik mozidíszletekben: Keresztapa, James 
Bond, Titanic, Moulin Rouge, Grease, Szom-
bat Esti Láz, Hair: belecsöppenhet kedvenc 
filmjébe egy felejthetetlen este erejéig: egy 
profi filmes csapat által felépített díszlet, az 
autentikus jelmezek, kiegészítők, catering, 
kaszinó és egyéb a tematikába illő játékok, 
tematikus performanszok (akár a kollégái 
által előadva), szórakoztató show elemek, és 
persze a hozzáillő zenék segítenek, hogy a 
kedvenc mozijában érezhesse magát. 

zek az esték kiegészíthetőek táncversennyel, 
flash mobbal, videoklip rendezéssel vagy akár a 
résztvevők által előadott színházi darabbal.
Célunk, hogy vendégeink megtapasztalják, hogy 
Budapest tényleg több, mint gondolnák!

Incentive & City Break programok
Jól ismerjük Budapest titikait, így képesek 
vagyunk egy hétvégébe süríteni annyi kaland-
ot amennyi egy kéthetes vakáció alatt érné, és 
megszervezni olyan egyedülálló programokat, 
amelyek feltöltik, összehozzák és kényeztetik a 
résztvevőket. Igazi jutalom a kollégáknak.
Minden incentive és city break programunkat a 
résztvevő csoport igényeit és céljait figyelembe 
véve, személyreszabott módon állítjuk össze. 

Néhány incentive program a múltból:

n  Egy stílusos butik hotel, egy félnapos konferen-
cia, egy sárkányhajó verseny a Dunán, egy laza 
piknik a Margitszigeten, egy emlékezetes séta-
hajózás gálaesttel és vacsorával a Dunával és 
egy privát buli a város legújabb klubjában: egy 
termékbevezető esemény 100-nál is több főre

n  Négy nap, három éjszaka, két tematikus 
buli filmes dekorációval, egy luxushotel, egy 

autóverseny, egész napos kellemes fürdőzés, 
városnézés gyalog, hajón, riksán és Seg-
way-en, vacsora egy tetőteraszon és egy ha-
jón, több száz résztvevő és még annál is több 
pezsgő: egy incentive hétvége egy sikeres 
vállalat számára.

n  Egy nap, hogy megismerjék Budapestet és 
egy másik, hogy elvesszenek annak gasz-
tronómiai, kulturális és éjszakai életében. A 
két nap között, időtöltés a környező vidékeken: 
biciklizés és túrázás a hegyekben, kajakozás a 
folyón, vitorlázás a tavon, lovaglás vagy négyk-
erekű rally a terepen: egy ismerkedős vakáció 
egynemzetközi cég számára.

n  Egy város, egy éjszaka, egy kisebb csapat: 
szőlőszüretelés a budai hegyekben, halász-
léfőző verseny szép kilátással, díjnyertes vac-
sora a kollégákkal közösen, és borkóstoló egy 
emlékezetes ünnepség előtt: fontos évforduló 
egy szervezet számára.
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VIDÉKI PROGRAMJAINK  
KALANDOSABBAK MINT GONDOLNÁD



Egy nap a városban, vagy a városon kívül

Sárkányhajó verseny kilátással Budapestre

 IDŐTARTAM: 2-től 5 óráig, a győztes  
 kihirdetését is beleértve 
 CSOPORTLÉTSZÁM: 30 főtől 100+ főig 
 LEHETSÉGES HELYSZÍNEK: Budapest  
 belvárosa vagy Magyarországon bárhol /  
 szabadtéri 
 KÖZLEKEDÉS: nem tartalmazza  
 (busz transzfer szükséges) 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: főleg nyáron (melegebb 
idő esetén tavasszal és ősszel) 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 39 euró/főtől (étkezés nélkül) 

A sárkányhajó egy nagyon hosszú, szűk kenura 
emlékeztető, emberi erővel hajtott hajó. Napjaink-
ban a sárkányhajó versenyek, melyek eredete 
a több, mint kétezer évvel ezelőtti Kínáig nyúlik 
vissza, újra népszerűekké váltak. A program alatt 
a vendégeket 20 fős csapatokra osztjuk, akik 
között kieséses alapon zajlik majd a verseny. 

A program elején a résztvevőknek fél órájuk lesz, 
hogy megismerkedjenek a hajókkal, kipróbálják 
azokat és meghallgassák a biztonsági előírásokat. 

Amint a csapatok kellően versenyhangulatba kerül-
nek, a küzdelem a Dunán elkezdődik! A csapatok 
különböző típusú versenyekben mérhetik össze 
tudásukat. Minden futam kb. 200-300 méter hosszú, 
úgyhogy amellett, hogy ez egy valódi küzdelem sen-
kinek nem kell majd teljesen kifáradnia. 

A verseny után és az eredményhirdetés előtt 
pedig a magyar ételeket és italokat felvonultató 
piknik minden fáradozásért kárpótol majd.Ez a 
túra teljes mértékben környezetbarát. Mentes 
bármiféle károsanyag-kibocsátástól, de nemcsak 
igazi ’zöld’ program, de kiváló testedzés is. 

CSAPATÉPÍTÉSEK ÉS INCENTIVE PROGRAMOK

http://underguide.com


Szüret

 IDŐTARTAM: egész nap, akár éjszakába nyúlóan 
 CSOPORTLÉTSZÁM: 20 főtől 100+ főig 
 LEHETSÉGES HELYSZÍNEK: vidéken 
 KÖZLEKEDÉS: közlekedést biztosítjuk 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: ősszel 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 59 euró/ főtől 

Nem kell ahhoz borszakértőnek, vagy –ra-
jongónak lenni, hogy az ember ellátogasson egy 
vidéki borászatba és élvezettel vegyen részt egy 
hagyományos szüretelésen. Legyen éppen tapasz-
talt szüretelő vagy a szüretelés utánozhatatlan 
hangulata után még csak vágyakozó kezdő – így is 
úgy is remekül fogja érezni magát! Gondoljon csak 
a csodálatos őszi időjárásra, a természet színeire 
és az illatokra, melyek körbeveszik, miközben egy 
csapatnyi remek emberrel egy helyen kostólja a 
jobbnál-jobb borokat. Bárki részese lehet ennek 
az élménynek, ami nem egyszerűen a szőlősze-
mek leszedegetését jelenti, hanem valódi csapat-
munkát, ami közelebb hozza egymáshoz a rész-
tvevőket. A kellemesen fárasztó nap után pedig 
vétek lenne kihagyni a jól megérdemelt vacsorát, 
tele ízletes házi készításű magyar speciaitásokkal.

TOVÁBBI VÁLASZTHATÓ EXTRÁK

n  bio és gyógynövényes boros programok is 
igényelhetőek

n  összekapcsolható egy gasztro/csapatépítő 
programmal: gulyásfőzés bográcsban, kostoló 
verseny vakon stb.

Pálinka, paprika és disznó –  
Ahogy a magyarok csinálják!

 IDŐTARTAM: egész nap 
 CSOPORTLÉTSZÁM: 20 főtől 100+ főig 
 LEHETSÉGES HELYSZÍNEK: vidéken 
 KÖZLEKEDÉS: szállítás busszal 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: ősszel, télen 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 55 euró/ főtől 

A disznóvágás már évszazados tradíció több 
európai országban, így Magyarországon is. 
Az ezt övező hangulat egészen különleges, 
egyeseknek talán túl naturalisztikus, de részt 
venni rajta mindenképpen életre szóló élményt 
jelent. Hagyományosan a késő őszi-téli idő-
járás bekövetkeztével a csodás magyar vidéki 
tájakon szokás megtartani. Tekintve, hogy ez 
egy szabadtéri program, jól fel kell öltözni, 
de aggodalamra semmi ok, a megérkezés 
után rögtön megkapott kerítésszaggató pálin-
ka kellően átmelegít majd mindenkit. Akik 
magának a disznónak a levágását is szeretnék 
megnézni kicsit korábban kell, hogy felkeljenek, 
és számoljanak még egy plusz pálinkával!

A röviditalok elfogyasztása után elkezdődik a 
munka, amelynek során minden segítő kéz-
re szükség lesz. A résztvevők segíthetnek a 
hősok feldolgozásában és megtanulhatják a 
hagyományos magyar véreshurka és kolbász 
elkészítését és fűszerezését, a füstöléssel tovább 
érlelt hús előkészítését, és mindeközben ter-
mészetesen megkóstolhatják az előző évi sonkát, 
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szalonnát és kolbászokat friss helyben sütött 
kenyérrel. A barátságos közegben eltöltött egész 
napos nagy evés-ivásban mindenki garantáltan 
remekül fogja érezni magát. A nap csúcspontja 
pedig csak a végén jön el: a disznóvágásra az esti 
vacsora teszi fel a koronát a frissiben elkészül 
sült kolbásszal és véres hurkával. Ennél organi-
kusabb húst keresve sem lehetne találni! 

VÁLASZTHATÓ TOVÁBBI EXTRÁK 

n  borkóstolás
n  helyszínfüggő: madárles

Sikkes és Autentikus –  
Regatta vitorlásverseny  
a magyar tengeren

 IDŐTARTAM: egyéni kérésre és a résztvevők  
 létszámától függően 3 és 5 óra között; ideális  
 esetben egész napos elfoglaltság, egyéb  
 programokkal egybekötve (borkostólás,  
 étkezés, borászat látogatás) 
 TÁVOLSÁG BUDAPESTTŐL: 120 km  
 (másfél óra egy útra) 
 CSOPORTLÉTSZÁM: 10 főtől 100+ főig,  
 6-7 fő/csapat 
 LEHETSÉGES HELYSZÍNEK: Balaton 
 KÖZLEKEDÉS: szállítás busszal 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: tavasszal, nyáron  
 (időjárásfüggő)
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 69 euró/ főtől 

A résztvevőket a Balaton partján egy elbűvölő 
hajókikőtőben fogadjuk, ahol egy könnyed 
ebéd és egy rövid ismertető után csapatokat 
alakítunk és igazi hajóskapitányok segítségév-
el vitorlásra szállunk, hogy megmérkőzzünk 
egymással a magyar tengeren, egy igazi regatta 
keretén belül!

A versenyt profi felügyelők és egy biztonsá-
gi hajó is ellenőrizni fogják. A győztes csapat 
az esti vacsora során külön díjban részesül, 
de utólagosan minden résztvevő megkapja a 
verseny közben, profi fotósok által készített 
fényképeket. 

A vitorlás program igazi sportverseny, hiszen 
a csapattagoknak komolyan részt kell venniük 
a hajók irányításában, anélkül persze, hogy 
bármi veszélyhelyzet adódna. Mindez remek 
szórakozás és szuper módja annak, hogy egy 
nap alatt még jobban összekovácsolja a csopor-
tot. Gyönyörű kilátás, friss levegő és mókás 
feladat, ami után vacsora várja a csapatokat. 
Jó idő esetén a hajóskapitány még a tó közepén 
való fürdőzést is megengedheti, aminél kevés 
szuperebb élményt lehet elképzelni. 

LEHETSÉGES HAJÓTÍPUSOK

n  Nautic 310 & 330 (kialakításában és érzetre  
is sportosabb hajó)

n  Cruiser 50’ (Elegáns, nosztaligkus stílusú, 
gyakran fából készült, de mégis sportos  
jellegű hajó. Magyar gyártmány.)
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Egy magyar klasszikus:  
lovas programok

 IDŐTARTAM: eltérő verziók 2 órától akár  
 egy egész napig 
 CSOPORTLÉTSZÁM: 10 főtől 1000+ főig 
 LEHETSÉGES HELYSZÍNEK: Budapest és vidék 
 KÖZLEKEDÉS: busszal 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: bármelyik évszak 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 45 euró/ főtől 

Magyarország a lovas turizmus egyik legked-
veltebb célpontja, hiszen nagy lovas nemzet 
hírében állunk, és ez a tradíció mind a mai 
napig aktívan él tovább. Nem meglepő ez, ha 
arra gondolunk, hogy őseink lóháton érkeztek 
egészen Közép-Ázsiától a Kárpát-medencéig. 
Ennek a tradíciónak számtalan különböző váll-
faját lehet kipróbálni a lovaskocsi versenytől, 

a főleg nagy csoportoknak (100-tól akár 1000 
főnek) szóló lóversenyen át a tradícionális lovas 
bemutatókig és lóháton állva hajtásig. 

Kincsvadászat a művészek 
 városában, Szentendrén

 IDŐTARTAM: körülbelül 2 óra 
 TÁVOLSÁG BUDAPESTTŐL: 25 km 
 CSOPORTLÉTSZÁM: 20 főtől 100 főig 
 LEHETSÉGES HELYSZÍNEK: Szentendre 
 KÖZLEKEDÉS: szálíltás biztosított 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: tavasz, nyár, ősz 
 MEGKÖZELÍTŐ ÁR: 35 euró/ főtől 

A vendégeket underguide-unk fogadja, akivel 
közösen magánbuszra szállnak és elindulnak 
Szentendre felé, miközben az útba eső város-
részekről rövid buszos városnézést is hallanak. 
A Dunakanyarban fekvő Szentendre legendás 
városkája rengeteg turistát és alkotó művészt 
vonz vibráló kulturális életével, fantasztikus 
galériáival és a csodálatos óvárosában megbújó 
alkotói közegével. A résztvevőket kisebb csap-
atokra osztjuk, kiosztjuk nekik a titkos kódokat 
és a tájékozódást segítő térképeket. A feladat, 
hogy találják meg a városban elrejtett kincseket 
és mint egy kirakó összes darabját, rakják össze 
a végső megoldást. A kincsek megtalálásához 
nem elég a jó csapatumunka, időnként a helyiek 
segítségére is szükség lesz!Mindenki kap majd 
egy apró szuvenírt a programról, de a fődíj csak 
a leggyorsabb, győztes csapatnak járhat. 

VÁLASZTHATÓ TOVÁBBI EXTRÁK
n  további kulturális és városnéző porgramok 

Szentendrén
n  ebéd, vacsora és gasztro programok  

Szentendrén
n  Dunakanyar túra busszal vagy hajóval
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Éjszakázás vidéken

Magyarország lehet nem olyan hatalmas, de 
roppantul változatos ország. A vidéki tájak sok 
meglepetést rejtenek magukban, akár egy rövid 
ünnepség, akár egy többnapos csapatmunka 
a cél. Váratlan helyen feltűnő prémium ho-
telek és szolgáltatások, izgalmas csapatépítő 
lehetőségek, valóban hasznos CSR projekt le-
hetőségek, csodálatos tájak, remek borvidékek, 
fürdővárosok, kulináris élvezetek, alig ismert 
extrém sportok, és még sorolhatnánk tovább. Az 
Underguide célja mindig az ,hogy a programokat 
és a helyszíneket az esemény jellegéhez, cél-
jához és a résztvevő csoport igényeihez igazítsa. 
Keresse fel koordinátorunkat és mondja el, mit 
szeretne. Mi örömmel ajánljuk fel az alábbi, már 
bizonyított magas szintű programjainkat, vagy 
állítunk össze egy teljesen új, személyre szabott 
túrát önnek. 

Néhány ötlet, amit ügyfeleink  
szerettek 2014-ben:

DÉLI KÉNYELEM SZEGEDEN
Élvezze Szeged vendégszeretetét és a négy 
csillagos hotel adta körülményeket, hogy 
maximálisan koncentrálhasson az éves 
céges találkozóra, de készüljön az azt követő 
szórakozásra és a Duna partján megtartott 
halászléfőző versenyre is. Ha a kompetitív 
csapatépítésre is nyitott, akkor akár a Maty-
éri sárkányhajó verseny is szóba jöhet, ahol 
egyébként is világszínvonalú kajak és evezős 
versenyeket tartanak, de választhatja a városi 
kincsvadászat Szegedre adaptált változatát is.

WELLNES & KALAND AZ ERDŐBEN
Csupán 60 kilométerre Budapesttől fekszik 
a a Belső Északnyugati Kárpátokhoz tartozó 
vadregényes nemzeti park, ahol a 4-5 csillagos 
kényelmet biztosító rendezvényközpont mel-
lett kiváló túrázási, kenuzási és kerékpározási 
lehetőségek rejlenek. A kemény munka utáni 
lazítás közben azért még megpróbálkozhat a 
környék legjobb szakácsa cím elnyerésével egy 
gasztro csapatépítő játék keretein belül, vagy 
az igazán bevállalósak akár az íjászatot és a 
lovaglást is kipróbálhatják. 

GOURMET GATEWAY
Szakadjon ki a városból egy csendes, de 
világszínvonalú borvidékre, ahol a teljes titok-
ban megtartott találkozókat követően megvac-
sorázhat a fantasztikus borválaszték kíséreté-
ben. Találkozzon a borászokkal, tekintse meg 
a boros pincéket, és kiránduljon, vadásszon, 
halásszon és használja ki a környék adta ter-
mészetes luxus előnyeit.
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CSR PROJEKJEINK TÖBBET SEGÍTENEK  
MINT GONDOLNÁD



Ha cége számára fontos a fenntarthatóság, ha 
szeretne egy olyan csapatépítő tréninget, ami elő-
térbe helyezi a társadalmi felelősségvállalást és 
a jótékonyságot, ha az évenkénti CSR eseményt 
tervezi és olyan CSR projekteket keres, amelyek-
be bevonhatja a kollégáit is, mi itt vagyunk, hogy 
megtaláljuk ön számára a legjobb megoldást.

Több, kifejezetten az adott cég igényeihez sza-
bott CSR projektünk közül is választhat. Kivá-
lasztja a projekt típusát, mi pedig ajánlunk egy 
konkrét megvalósítási tervet az adott büdzsé 
keretein belül. Az UNDERGUIDE intézi az egész 
szervezést és programkoordinációt!

Munkatársaink több idegen nyelven is képesek 
levezényelni a programokat. Mint professzionális 
rendezvényszervező cég, biztosítjuk arról, hogy 
szórakoztató, tartalmas és zökkenőmentes CSR 
programban legyen része, amelyek magukban 
foglalnak olyan extra szolgáltatásokatl, mint az 
utaztatás, catering, céges adományok kezelése 
vagy az eseményről való WERK készítése.

Szépítsd meg Budapestet!

 IDŐTARTAM: 5 órától 2-3 napig 
 HELYSZÍN: Budapest vagy vidék 
 AJÁNLOTT CSOPORTLÉTSZÁM:  
 15-től több száz főig
 ÁR: A CSR projektek árai nagyban függnek  
 a véglegesen kiválasztott programtervtől, így az  
 ár nem adható meg előre. A projekt kiválasztá- 
 sakor kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek olyan 
 CSR projektek, melyek hosszútávú hatásuk és  
 a megvalósításukhoz szükséges eszközök és  
 tárgyak beszerzése miatt a drágább CSR 
 projektek közé tartoznak. 

Tisztísd, díszitsd, színezd, fesd ki Budapest 
utcáit, tereit, épületei, szobrait és parkjait! 
Ezen projekttípus keretein belül olyan változa-

tos programokat tudunk ajánlani, amelyben az 
alkalmazottaknak keményen kell dolgozniuk, de 
közben remekül fogják magukat érezni látva az 
elvégzett munka eredményét.

Adj ételt az éhezőknek!

 IDŐTARTAM: 30 perctől 4-5 óráig 
 HELYSZÍN: Budapest 
 AJÁNLOTT CSOPORTLÉTSZÁM:  
 15-től több száz főig
 ÁR: A CSR projektek árai nagyban függnek  
 a véglegesen kiválasztott programtervtől, így  
 az ár nem igazán adható meg előre. A program  
 egyszeri esemény, így az alacsonyabb  
 árkategóriájú CSR programok közé tartozik. 

1. OPCIÓ: HIDEGÉTEL-CSOMAGOLÁS

Tudja mennyit segíthet akár egy konferencia 
kávészünetében is? A konferenciájuk helyszínén 
felállított hidegétel-csomagoló standunknál a 
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résztvevők 5-10 percet áldozhatnak idejükből 
arra, hogy saját kezűleg csomagoljanak ételt 
(gyömülcsöket, szendvicseket, stb.), amelyeket 
később egy hajléktalanok ellátásával foglalkozó 
szervezet munkatársai fognak eljuttattni a Bu-
dapest utcáin élő rászorultak számára.

2. OPCIÓ: MELEGÉTEL-FŐZÉS

Ezzel a projekttel kis vagy közepes méretű 
csoportok számára nyílik lehetőség arra, hogy 
bepillantást nyerjenek a kívülállók számára 
ismeretlen világba, és arra, hogy kézzelfogható 
segítséget nyújtsanak a rászorultaknak. Be-
léphetnek egy hajléktalanszálló zárt világába, 
közelebbi képet kapva az ott élő emberek min-
dennapjairól. A szakácsunk megtanítja vendé-
geiket arra, hogyan kell igazi autentikus gulyást 
vagy más magyaros ételt főzni, miközben akár 
több, mint száz hajléktalan embert is meleg 
étellel kínálhatnak! Felejthetetlen élmény, és a 
segítségnyújtás remek módja, melynek azonnal 
érzékelhető eredménye van.

Ifjúsággal kapcsolatos projektek

 IDŐTARTAM: 3 órától egész napon át 
 HELYSZÍN: Budapest 
 AJÁNLOTT CSOPORTLÉTSZÁM:  
 15-től több száz főig 
 ÁR: A CSR projektek árai nagyban függnek a  
 véglegesen kiválasztott programtervtől, így az  
 ár nem igazán adható meg előre. 

1.OPCIÓ: KULTURÁLIS PROGRAMOK  
GYEREKEKKEL

Szomorú, de sok gyerek, különösen az árva-
házban élő fiatalok, soha nem járnak Budapest 
mesés belvárosában, nem jutnak el múzeumok-
ba, az Operába vagy a Cirkuszba. A résztvevő 

csoport összeállhat egy csapatnyi gyerekkel, és 
elkísérheti őket városnéző túrára, dunai hajó-
zásra, koncertre, vagy bármilyen más szaba-
didős tevékenységre. Új oldalát ismerhetik meg 
Budapestnek, miközben a gyerekek is felejthe-
tetlen élménnyel gazdagodnak.

2. OPCIÓ: KIHÍVÁS NAPJA EGY  
JAVÍTÓINTÉZETBEN

Ezek a 10 és 18 év közötti fiatalok valamikor 
gyerekkorukban elkövettek egy hibát. Azóta egy 
félig őrzött intézetben élnek, ahol gondjukat 
viselik és ahol iskolába járnak, hogy egy nap, 
amikor majd kilépnek onnan, képesek legyenek 
változtatni életükön. Az UNDERGUIDE szoros 
együttműködést épített ki több javítóintézettel 
is, ahol a falak között Kihívás Napja vagy Sport 
Napja rendezvény keretein belül megmérkő-
zhetnek egymással a bentlakók és az önök 
csapatának tagjai! Azzal, hogy csatlakoznak a 
gyerekekhez egy délutáni közös játékra kivéte-
les élménnyel gazdagodnak majd a résztvevők, 
és örömöt csempésznek a fiatalok életébe is.

Zöld projektek

 IDŐTARTAM: 3 órától egész napon át 
 HELYSZÍN: Budapest és vidék 
 AJÁNLOTT CSOPORTLÉTSZÁM:  
 15-től több száz főig 
 ÁR: A CSR projektek árai nagyban függnek  
 a véglegesen kiválasztott programtervtől,  
 így az ár nem igazán adható meg előre. 
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1.OPCIÓ: SZELEKTÍV HULLADÉKBÓL  
MŰVÉSZET & LAND ART PROJEKTEK

Ezek azok a projektek, amelyek a legnagyobb 
kreativitást igénylik a résztvevő csapatoktól. A 
Land Art művészek részletes tervei alapján, a 
csapatok kreatív ötletei és saját kezük munkája 
segítségével, kizárólag természetes vagy újra-
hasznosított anyagok felhasznlásával fogunk 
létrehozni egy művészeti alkotást, amely dísziti 
majd a várost vagy egy adott parkot. Játékos 
csapatépítő feladat, amellyel közben Budapes-
tet is megszépíthetik.

2. OPCIÓ: KONYHAKERT GONDOZÁSA A HELYI 
KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA, VELÜK KARÖLTVE

A közösségi kertek több szempontból is haszno-
sak: közösséget teremtenek, elősegítik, hogy a 
szegényebb lakosok is friss zöldséghez és gyü-
mölcshöz jussanak, és általában véve jobb élet-
minőséget biztosítanak a városlakók számára, 
miközben még számos egyéb pozitív hatással 
bírnak. A résztvevő csapat segítségével létreho-
zunk egy közösségi kertet Budapest valamelyik 
rosszabb helyzetben lévő részén, ahová a helyi 
lakosokat is meghívjuk, hogy segítsenek az első 
lépéseknél, hiszen később ők lesznek azok, akik 
folytatják tovább a projektet és gondozzák majd 
a kertet! Egy ilyen közösségi kert létrehozás 
a leggyömölcsözőbb CSR projekt: közvetlenül 

segíti a helyi közösséget, amellyel találkoznak, 
igazán munkára ösztönzi az embereket, és a 
megkezdett munkát nagyon nagy eséllyel foly-
tatni is fogják a helyi lakosok. 

Személyre szabott CSR projektek

Ha szeretne egy olyan CSR programot szervezni, 
amely szorosan kapcsolódik a cége termékei-
hez, vagy az évenkénti CSR célkitűzésekhez, ke-
ressen meg minket! Örömmel alakítunk ki egy 
személyre szabott programot az ön számára, 
segítünk a termékei adományozásával, legyenek 
azok ablakok, kábelek vagy akár szellemi tulaj-
don védelmére irányuló szolgáltatások.
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