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 IDŐTARTAM: egész estés 
 LÉTSZÁM: 20-200+ vendég 
 LEHETSÉGES HELYSZÍN:  
 bárhol kivitelezhető;  
 számtalan helyszín ötlet 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK:  bármely szezon, 
 kiemelten ünnepi időszak 
 NYELV: angol, magyar 
 ÁRAK: létszám, menü, italcsomag és  
 helyszín függvényében 19 000 Ft/főtől 

Privát kaszinó  
parti, ahol az álmok  
valóra válnak.  
Rulett, póker,  
black jack, kocka,  
játék és szenvedély

Elegáns James Bond estély egy belváro-
si romkocsmában, vagy szeszcsempész 
maffiózók bűnbarlangja egy luxusszállo-
dában… a program ideális terep tematikus 
estékhez és remekül kombinálható, ki-
egészíthető egyéb rendezvény elemekkel. 

A tökéletesen berendezett helyszín, 
a felkészült személyzet, a kellemes 
vacsora és a száraz pezsgő garantáltan 
kirángat minket a mindennapokból.
A kaszinó adománygyűjtésre is kiválóan  
alkalmas.

All in – kaszinó parti 
EGÉSZ ESTÉS SZÓRAKOZÁS  
A CÉG MINDEN TAGJÁNAK

Cégre/csapatra szabott ajánlatért ke  ress  
minket a budapest@underguide.com címen! 

http://underguide.com


VÁROSI NYOMOZÁS

 IDŐTARTAM: 1-3 óra 
 LÉTSZÁM: 10-80+ vendég 
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: belváros, Budapest 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: bármely időszak, de kültéri program 
 CATERING: ital és snack  
 + igény esetén főétkezéssel kombinálható 
 NYELV: angol, magyar 
 ÁRAK: 9000 HUF/főtől 

A feladat ugyanaz, mint a gyilkos vacsoránál, de a bűnjelek, 
nyomok Budapest különböző pontjain vannak elrejtve.  
A sikeres detektívek az eset lezárását egy elegáns belváro-
si gasztrobárban ünnepelhetik meg.

GYILKOS VACSORA

IDŐTARTAM: 1-3 óra 
 LÉTSZÁM: 10-80+ vendég 
 LEHETSÉGES HELYSZÍN:  
 Budapest belváros 
 AJÁNLOTT ÉVSZAK: bármely szezon 
 CATERING: vacsorával  
 egybekötött program 
 NYELV: angol, magyar 
 ÁRAK: létszám, helyszín, menü  
 és italcsomag függvényében  
 11 000 HUF/főtől

Nincs olyan, aki ne akart volna Miss 
Marple, Sherlock Holmes vagy Colombo 
bőrébe bújni legalább egy rövid ideig. 
Vendégeink egy olyan különleges estére 
lesznek hivatalosak, ahol a kellemes 
közös vacsora mellett a világ legjobb 
nyomozóivá válhatnak. Az este elején 

tudomást szereznek egy bűntényről, 
megkapják az első bűnjeleket és kezde-
tét veheti a nyomozás. A feladat, hogy az 
elrejtett nyomok megtalálásával, rejtett 
összefüggések kigobozásával megold-
ják a bűntényt, leleplezzék a gaztevőt.

Az estet kisebb varietékben, nagyobb 
éttermekben, alternatív helyszíneken 
tudjuk biztosítani, borvacsorával vagy 
pálinka kóstolótval kiegészíteni.

Meghívás gyilkosságra
CSAPATÉPÍTŐ PROGRAM

http://underguide.com


 IDŐTARTAM: 3-4 óra 
 LÉTSZÁM: 30-80+ vendég 
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: bárhol kivitelezhető,  
 számtalan helyszín ötlet 
 AJÁNLOTT ÉVSZAK: bármely szezon 
 CATERING: vacsorával egybekötött program
 NYELV: angol, magyar 
 ÁRAK: létszám, helyszín, menü  
 és italcsomag függvényében 11 000 HUF/főtől 

Közkedvelt csapatépítés a közös  
bográcsozás. Na de Budapest szívében? 

Az egyik leghangulatosabb romkocsmában rendez-
zük meg azt a gulyás főző versenyt, ami átírja minden 
eddigi emlékünket a bográcsozásról. Könnyesre rö-
höghetjük magunkat a hagymavágó verseny közben, 
megcsillanthatjuk tudásunkat a gasztro kvíz alatt, na 

és persze győzedelmeskedhetünk a végső megmé-
rettetésen: kié lesz a legjobb gulyás? Az izgalmakat 
pálinka kóstolóval, néptáncoktatással vagy táncház-
zal fokozzuk, a programot a jól megérdemelt közös 
vacsorával és óriás gulyás bulival zárjuk.

Cégre/csapatra szabott ajánlatért ke  ress minket  
a budapest@underguide.com címen! 

Gulyás vagy halászlé főző verseny 
CSAPATÉPÍTŐ PROGRAM

http://underguide.com


 IDŐTARTAM: 3-4 óra
 LÉTSZÁM: 30-80+ vendég 
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: bárhol  
 kivitelezhető, számtalan helyszín ötlet 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: bármely szezon,  
 kiemelten ünnepi időszak 
 CATERING: snack vagy főétkezés  
 + „kiadós”, egész estés italcsomag 
 NYELV: angol, magyar 
 ÁRAK: létszám, helyszín, menü és ital - 
  csomag függvényében 15000 HUF/főtől 

A közös italozás összehozza az embere-
ket. A téli időszakban pedig a fröccsö-
zést felváltja a forralt borozás. 

Budapest egyik legmenőbb szórakozó-
helyén mindenki előállhat titkos forralt 
bor receptjeivel. A résztvevőket csapa-
tokra osztjuk és a csapatoknak minden 
szükséges kelléket biztosítunk a hideg 
napok kedvenc italának elkészítéséhez. 
Ihletet a verseny előtt és alatt felszol-
gált italokból meríthetnek. Természe-
tesen finom falatokkal is készülünk, 
nehogy idő előtt kidőljenek a játékosok. 
Igazi jókedvű csapatépítést és homá-
lyos, de csodálatos emlékeket ígérünk. 

Az elkészült italokat szakavatott zsűri 
értékeli és az este fénypontjaként ki-
hirdetjük a nyertest. A tökéletes forralt 
bor elkészítői különleges nyereményt 
kapnak, az eredményhirdetést követően 
indulhat a buli, amibe már mindenki 
kellően lazán vetheti bele magát.

Forralt bor főző verseny
CSAPATÉPÍTŐ PROGRAM

 Cégre/csapatra szabott ajánlatért ke  ress minket  
 a budapest@underguide.com címen! 

http://underguide.com


 IDŐTARTAM: 2-3 óra 
 LÉTSZÁM: 15-50+ vendég 
 LEHETSÉGES HELYSZÍN: bárhol  
 kivitelezhető, számtalan helyszín ötlet 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: bármely szezon 
 CATERING: snack és kávészünet  
 vagy főétkezés 
 NYELV: angol, magyar
 ÁR: helyszín, catering és létszám  
 függvényében 9500 HUF/főtől 

Mindigis szerettétek volna kipróbálni a manapság oly nép-
szerű szabadulós játékokat? A vacsorával egybekötött  
izgalmas programot bármilyen helyszínre elvisszük nektek, 
hogy megmenthessétek a világot!

A résztvevők igazi akcióhősökké válhatnak, a csapatmunka 
azonban talán sosem volt még ilyen fontos. Adrenalin szin-
tünket a rejtvények sorozata és az idővel való küzdelem is az 
egekbe dobja. Óriási a tét, együtt kell kijutnunk egy épület-
ből, mielőtt felrobban vagy elmenekülnünk gyémántrabló-
ként a rendőrök elől. Az élő kalandjáték során meglepetések 
várnak minket, és sok figyelmet elterelő részlet között meg 
kell találnunk az igazán fontos és hasznos elemeket  
a tovább jutáshoz.

Az izgalmakat közös vacsorával vezethetjük le, már ha  
sikerült a szabadulás.

Cégre/csapatra szabott ajánlatért ke  ress minket  
a budapest@underguide.com címen!

Mindennapi  
hősök akcióban
CSAPATÉPÍTŐ PROGRAM

http://underguide.com


 IDŐTARTAM: egész estés buli 
 LÉTSZÁM: 30-80+ fő 
 LEHETSÉGES HELYSZÍN:  
 Egy titkos belvárosi klub 
 AJÁNLOTT IDŐSZAK: ősz-tél-tavasz 
 CATERING: Ital és snack + igény  
 esetén főétkezéssel is kombinálható 
 NYELV: angol, magyar 
 ÁRAK: létszám, helyszín, menü  
 és italcsomag függvényében  
 17 000 HUF / fő-től 

Utazás a múltba, egy este, ahol nem 
csak a zene, de a hely, a díszlet és a 
kiegészítő programok is a régi házibu-
likat idézik. Budapest egyik legeldugot-
tabb klubjában tényleg megállt az idő. 
Kazettás magnóról szólnak a slágerek, 
páran már lassúznak…a pult mögött vár 
a Traubisoda, a négercsók, a sósperec, 
a télifagyi és némi alkohol. A házibulit 
táncverseny, flashmob készítés, klip 
forgatás, vagy egy színdarab közös 
megalkotása egészítheti ki.

Retro házibuli
EGÉSZ ESTÉS SZÓRAKOZÁS  
A CÉG MINDEN TAGJÁNAK

Cégre/csapatra szabott ajánlatért ke  ress minket  a budapest@underguide.com címen! 

http://underguide.com


MEGINT ZOKNI? 
Trendi és környezettudatos táska készítés  
a legmegbízhatóbb magyar partnerek segítségével. 

GASZTRO RALI
Egy vacsora 3-4 helyszínen?! Kalandozás a nemzetközi  
konyha vizein, a legautentikusabb kikötőkkel. Távol-keleti,  
izraeli, india ízek, különleges szokások.

HÁZIMOZI
Cégre, csapatra szabott flashmob, videoklip vagy  
film forgatása a forgatókönyv elkészítésétől a premierig.

További programjaink

http://underguide.com
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