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BUDAPEST 
TÖBB,
MINT GONDOLNÁD



a megélt élmények 

közvetítik legjobban 

Magyarország értékeit

KREATÍV UTAZÁS - ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ MŰHELY

Budapest tökéletes választás a történelem 
szerelmeseinek, a kultúra szerelmeseinek, 
az építészet szerelmeseinek, a városi lét sze-
relmeseinek, a gasztronómia szerelmesei-
nek, a szórakozás szerelmeseinek, a divat 
szerelmeseinek, a business szerelmeseinek, 
a szerelem szerelmeseinek, tehát a világ és 
az utazás szerelmeseinek. Budapest tökéle-
tes választás, ha egyedül utazunk, ha szerel-
münkkel utazunk, ha családunkkal utazunk, 
ha a barátainkkal utazunk, ha céges rendez-
vényt szervezünk.

Mind az idelátógatók, mind az itt élők imádják 
ezt várost a csodálatos városképéért, a Duna-
parti panorámáért, a történelmi részleteiért, 
a változatos, de mégis összesimuló építésze-
ti stílusáért, a romantikus Várnegyedért, az 
élettel teli belvárosáért. A város itthon és kül-
földön is ismert és elismert kulturális sokszí-
nűségéért, tradicionális és mai konyhájáért, 
finom boraiért. Az évezredes fürdőkultúra, 
a melegvizű gyógyforrások is országunkba 
vonzzák a látogatókat a világ minden tájáról. 
Budapest környéke is magával raga-
dó úti élményeket rejt: borvidékek, aktív 
kikapcsolodásra tökéletes hegyek, tavak, 
történelmi városkák várják a látogatókat. A 
klasszikus értékeket keresők lovas kultúrán-
kat, népi hagyományainkat bemutató progra-
mokkal egészítik ki látogatásukat..

A budapestUNDERGUIDE csodálatos nevezetessé-
geink mellett szereti felhívni a figyelmet azokra az 
apró csodákra is, amik olyan különlegessé teszik ezt 
a várost. Szeretjük úgy bemutatni a magyar fővá-
rost, hogy az idelátogatók vagy az itt élők ne csak 
lássák, hanem meg is éljék a budapesti élet minden 
pillanatát. Rendezvényeinken is Budapest maga a 
legkedvesebb partnerünk, a város segítségével tud-
juk igazán meglepni és megörvendeztetni ügyfele-
inket.

Így szervezünk például kincsvadászatot a Budai 
Várnegyedbe rejtett kis utcákat felfedezve, a Duna-
parti panorámát a legkedvesebb budapesti lakosok 

ablakából mutatjuk be vagy olyan épületekből, ahol 
még a helyiek sem nagyon jártak, bringával suha-
nunk végig az Andrássy úton a Hősök terére, evés 
közben csodáljuk meg a Bazilikát és a Parlamentet, 
átsétálunk nem csak a hidakon, de a hidak alatt is, 
az esti bulit a világhírű fürdőinkben heverjük ki, és 
szőlőt szüretelünk a Balatonnál.

Megmutatjuk azokat a helyeket, amik nincsenek ben-
ne az útikönyvekbe, azokat az embereket, akiknek 
történetei magukban hordozzák a város szellemisé-
gét, azokat az apró részleteket, amitől azt érezzük, 
hogy Budapest több, mint gondolnánk.
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A budapestUNDERGUIDE 2005-ben jött létre, az országban 
elsőként azzal a céllal, hogy a Budapestre látogató külföl-
diekkel megismertesse Magyarország és a főváros azon 
oldalát, amit igazán csak mi helyiek ismerünk, szeretünk.  
Kedvenc kerületeinket, eldugott utcácskákat, kiskocsmákat, 
éttermeket, alkotó tereket, a vendégek előtt sokszor rejtve 
maradt kincseket, értékeinket, amik a látványosságokon túl 
bújnak meg.
Úgy érkezzenek hozzánk, mintha egy baráthoz jönnének, és 
úgy távozzanak, mintha otthonról kéne elindulniuk. 

Budapestet, Magyarországot imádó csapatunk folyamatosan 
bővült, nagyon sok tehetséges és lelkes fiatal csatlakozott 
hozzánk, hogy együtt hirdessük Budapest sokszínűségét. 
Számos magyar csapat is jelentkezett programjainkra, kide-
rült, hogy a magyar közönség is igényli, az akkor itthon is 
még újdonságnak számító tematikus városnézést.

Egyéni vendégeink mellett nagyobb csoportok és cégek is 
rákaptak a néha meghökkentő, képtelenségnek  tűnő öt-
leteinkre, egyre több hazai és külföldi vállalat választja a 
budapestUNDERGUIDE-ot partneréül. 

Corporate rendezvényeinknél szintén az egyediségre, kreatív 
megoldásokra helyezzük a hangsúlyt, természetesen cso-
portra, cégre szabva, az esemény célját támogatva.
Mára számtalan sikeres kis- és nagyrendezvény áll a hátunk 
mögött, fő profilunkká vált a csoportos, céges rendezvények 
megvalósítása is.

A budapestUNDERGUIDE tevékenységi köre bővült, a cég fi-
lozófiája azonban nem változott. 

 “Úgy érkezzenek hozzánk,mintha egy baráthoz jönnének”

KREATÍV UTAZÁS - ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ MŰHELY



Nem várt, felejthetetlen programokat, örök élményt, 
egy saját, izgalmakkal és titkokkal teli Budapestet!  

Vendégeink igényeihez és elvárásaihoz alkalmazkod-
va  bedobjuk legmerészebb program ötleteinket, el-
visszük őket a legfrissebb és legjobb helyekre, meg-
ízleljük velük a legfinomabb ételeinket, borainkat, 
megnézzük velük a legszebb utcákat, felfedezzük 
együtt eldugott kincseinket, elbüszkélkedünk a leg-
nagyobb tehetségeinkkel, bemutatjuk nekik a leg-
kedvesebb embereket, azaz: megszervezzük nekik a 
legmenőbb rendezvényüket. 

Budapest alapos ismerete, a folyamatos és intenzív 
kapcsolatunk a várossal rendezvényeinknél is olyan 
lehetőségeket, megoldások sokaságát villantja fel, 
amire más talán gondolni sem mer.

Szeretjük, ha ügyfeleink, vendégeink életreszóló él-
ménnyel, kedves emlékekkel távoznak, mert hiszünk 
benne, hogy a megélt élmények közvetítik legjobban 
Magyarország értékeit a világnak! 

Programjainknál mindig gondos előkészületekkel 
választjuk ki az együttműködő partnereket, szerve-
zeteket, legyen szó bármilyen kihívásról, feladatról. 
Vendégeinket összekapcsoljuk Budapest legfrissebb 
oldalával, célunk, hogy az egyedi és sikeres hazai 
vállalkozásokat, termékeket általunk is egyre többen 
megismerhessék. 

A városfelfedezések és egyéb kreatív rendezvé-
nyeink is igen népszerűek, legyen szó ékszerké-
szítő csapatépítő programról magyar tervezők 
együttmükődésével, kristálypoharas gála vacsoráról 
egy ezerszínű romkocsmában, pezsgős jubilálásról 
egy dunai magán yachton, filmforgatós csapatépí-

tésről egy romkocsmában,  síversenyről a nyári me-
legben,  vagy akár halászléfőző versenyről egy re-
habilitált gyártelepen. Persze nem mindenki vágyik 
extrém programokra, a klasszikus rendezvényeinkbe 
is szívünket-lelkünket adjuk.

Célunk, hogy programjainkon keresztül vendégeink 
megismerjék Budapest fantasztikus arcait, lehetősé-
geit és bizton megtapasztalják: Budapest több, mint 
gondolnád!

 “Úgy érkezzenek hozzánk,mintha egy baráthoz jönnének” MIT ADUNK EGY RENDEZVÉNYHEZ, AMIT MÁS NEM?

Nem várt, felejthetet-

len programokat, örök 

élményt, egy saját, izgal-

makkal és titkokkal teli 

Budapestet! 
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KULTURÁLIS KÖZÖSSÉGI TEREK- a romkocsmázáson túl

Az elso magyarországi “romkocsma”, amely egy 
7. kerületi bérház belső tereit ki- és felhasználva 
nyitotta meg kapuit, teljesen eltért az addig itthon 
megszokott vendéglátóegységektől. A bolhapiacról 
szerzett berendezéseivel, a kertmozival, a rétegkul-
túrák iránti nyitottságával ez a folyamatosan változó-
alakuló tér elindított egy folyamatot, aminek hatá-
sára az elmúlt tíz évben Budapest életében jócskán 
megszaporodtak a hasonló, önálló kezdeményezés-
ből létrejött közösségi terek, amelyek a hazai és 
kölföldi közönség szemében Budapest vonzerejének 
kikerülhetetlen szereplői lettek. Mára ezek a helyek 
is jóval túlmutatnak a (rom)kocsmázáson; előadá-
sok, koncertek, kiállítások, kortárs művészeti projek-
tek, vásárok színterei, induló alkotók lehetőségei a 
megnyilvánulásra, terek, ahol civil kezdeményezések 
szerveződnek, kreatív gondolatok érlelődnek. 

A romkocsmák mellett továbbra is népszerűek a 
régóta működő, kortárs művészeteket befogadó, 
kulturházak, de mára kávézók, bárok, hostelek is 
szeretik kibővíteni szolgáltatásaikat és szívesen 
válnak helyszínévé társadalmi eseményeknek, ad-
nak teret fiatal tehetségeknek az alkotáshoz és le-
hetőséget munkáik megmutatásához. A fiatalok is 
egyre bátrabban szerveznek kiállításokat új, eddig 
még nem ismert, esetenként extrém helyszínekre 
és a social média eszközeit (ki)használva egy-egy új 
kiállításmegnyitó például nagyszabású, exkluzív ese-
ménnyé válhat.

Vendégeink imádják felfedezni a folyamatosan átalakuló kulturális közösségi tereket, hogy 
beleláthatnak a budapesti fiatalok és fiatalos idősebbek kulturális életébe, együtt szórakoz-
hatnak velük és azt, hogy az itt szerveződő eseményeken igazán budapestinek érzik magukat. 

A turisztikai nevezetességgé is vált terek közül sok kiválóan alkalmas céges rendezvények, 
csapatépítők, lazább üzleti találkozók befogadására is és speciális hangulatot is kölcsönöz a 
programoknak.

“ezek a helyek is jóval túlmutatnak a (rom)kocsmázáson”

CORPORATE

leisure

fotó:4Bro

"
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NAGYVILÁGI ELEGANCIA-az incentive és leisure programokhoz

A budapesti luxus is több, mint gondolnánk, sok-
színű, mint maga a város. Fényűző szállodák, Mi-
chelin csillagos éttermek, lenyűgöző terek, épületek, 
kozmopolita hangulat, fesztelenül előkelő összejö-
vetelek, programok várják azokat az idelátogatókat, 
akik szeretik magas színvonalon, impozáns miliőben, 
nagyvilági eleganciával átélni a budapesti életérzést, 
városi vibrálást. 

A klasszikus pompa természetesen nem zárja ki 
az őrült ötleteket, a város számtalan titkos csodát 
is rejt, legyen szó önfeledt luxus partiról egy Budai 
Várra néző tetőteraszon, saját jégtánc előadásról 
egy belvárosi téren vagy egy privát összejövetelről 
a Duna közepén.

Sokszor egy rendezvény legfontosabb eleme a kényeztetés, a 
szórakoztatás. A város csodálatos adottságai, lenyügöző épü-
letei, a homlokzatok mögött bújó fényüző terek egy csipetnyi 
különleges ötlettel kíválóan alkalmasak exkluzív és felejthetetlen 
programok megvalósításához.

A kiváló szállodák és éttermek mellett egyre több luxustermék, 
márka megtalálható városunkban, ezek üzletei pedig a város 
gyönyörű nevezetességeinek közelében találhatók, vendégeink 
számára Budapest ideális, hogy összeköthessék a kellemest a 
még kellemesebbel.

“ezek a helyek is jóval túlmutatnak a (rom)kocsmázáson”

CORPORATE leisure

“a város csodálatos adottságai egy csipetnyi különleges ötlettel ” 
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MAGYARORSZÁG AJÁNDÉKBA!- made in Budapest

Egy ország gazdasági státuszát jelentősen befo-
lyásolja a helyi vállalkozások által kínált hazai termé-
kek és szolgáltatások sikere. Fontos, hogy támogas-
suk a hazai kereskedőket, termelőket és fontos, hogy 
a magyar termékek, szolgáltatások minőségi és hite-
les kínálatával találkozzanak külföldi vendégeink is. 
Büszkén állíthatjuk, hogy a kortárs magyar design, 
képzőművészet és divat ma már elismert a világon. 
Rengeteg a tehetséges tervező, kreatív szakember 
Magyarországon és egyre több az olyan hazai vállal-
kozás is, akik segítik, támogatják őket. Újab és újabb 
galériák, boltok, műhelyek nyílnak, ahol friss magyar 
tehetségek alkotásai kaphatók. Ez lehetőség a ter-
vezőknek, hogy megismertessék  munkáikkal az ér-
deklődő közönséget és a vásárlóknak, hogy minősé-
gi, magyar kreatív termékekhez jussanak. Az utazók 
nagy része szívesen visz haza egy-egy apró darabot 
a látogatott ország kultúrájából. Legyen helyi remek, 
legyen hagyományokra támaszkodó vagy modern 
köntösbe bújtatott, legyen kreatív, de  hasznosan 
felhasználható, vagy csak szemet gyönyörködtető, 
olyan ajándékokat, szuveníreket, hazai termékeket 
szeretnénk megmutatni vendégeinknek, amiket ma-
gyarok is szívesen birtokolnak, és jó szívvel ajánlják 
külföldi barátaiknak, üzleti partnereiknek.

Közös cél, hogy megmutassuk a világnak értékein-
ket, új tehetségeinket, munkáikat, a budapesti de-
sign és divat mai arcát, arcait.

Egy jól eltalált apró ajándék tényleg lehet örök közvetítője a helyszínen megélt szép 
emlékeknek. 

A részletek kidolgozása, a design, a szépség fontos része egy emlékezetes rendezvénynek. 
MICE programjaink megvalósításánál örömmel dolgozunk hazai design- és divattervezőkkel, 
legyen az egy zárórendezvényhez kapcsolt kiállítás, egy divatbemutató vagy akár egy ter-
vezőkkel közös kézműves csapatépítő program. Az elmúlt években rendezényeinkhez több 
tucat ötletes magyar terméket, találmányt ajánlottunk partnereinknek céges ajándékként; 
örülünk, hogy lehetőségeink száma naponta csak nő.

CORPORATE

leisure

“ közös cél, hogy megmutassuk a világnak értékeinket, új tehetségeinket ” 
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Városnézéseinken büszkén mutatjuk be napjaink induló és már sikeres kreatív cégeit, kis 
manufakturáit: hisszük, hogy minden kreatív önálló kezdeményezés Budapest hírnevét öreg-
bíti az idelátogatók szemében.  

Rendezvényszervezőként különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy folyamatos kapcsolatban le-
gyünk a kreatív élet hazai szereplőivel,  ismerjük és megismerjük az új tehetségeket és ápoljuk 
kapcsolatunkat a már tapasztaltakkal. Munkáinknál minden esetben olyan partnert, partnere-
ket választunk, aki az aktuális feladathoz, ügyfélhez és esemény céljaihoz leginkább illik. 

CORPORATE

leisure

KREATÍV BUDAPEST– budapesti kreatív vállalkozások, start up kultúra 

Az utóbbi években megnövekedett a hazai kreatív 
vállalkozások száma. Egyes vállalkozások sikere má-
sokat is ösztönöz, szerencsére ma már a tehetségek, 
jól menő vállalkozások szívesen megosztják azokat 
a tapasztalataikat, ötleteiket, gondolataikat, amikkel 
segíthetnek induló társaiknak. Állami és civil kezde-
ményezések küldetése is, hogy kiaknázzák a kreatív 
ágazatokban rejlő országkép-formálási lehetősége-
ket és hozzájáruljanak új magyar sikertörténetek 
megszületéséhez. Vállalkozásokat és befektetőket 
hoznak össze, tehetségkutatást folytatnak, segítik a 
vállalkozói szemlélet elsajátítását a tehetséges fiata-
lok körében.  

“minden kreatív önálló kezdemé-

nyezés Budapest hírnevét 

öregbíti ” 
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KULINÁRIS ÉLVEZETEK - gasztro manufakturák, kézmuves finomságok "

“ vendégeink találkozzanak 

a magyar konyha finomságaival. ” 

Egy országot, egy várost sokan a konyháján ke-
resztül azonosítanak, a magyar konyha pedig színe-
sebb, mint valaha. Könnyed ebéd egy “kockás terí-
tősben”, záró nagy vacsora exkluzív környezetben, 
egy termelői piacon bevásárlást követő közös főzés 
egy lakásétteremben, romantikus esti falatozás Mi-
chelin csillagos helyen, vagy csapatépítő bográcso-
zás a város közepén…a klasszikus magyar ételektől 
a modern ízkavalkádig magas minőségben minden 
megtalálható Budapesten. Sorra nyitnak a jobbnál 
jobb éttermek, falatozók, cukrászdák, tele van a 
város a konyhaművészet szerelmeseivel, szerelmes 
konyhaművészekkel.  

A legegészségesebb budapesti falatokat fürdőzés-
sel, nagy városnéző sétákkal, gyerekprogramokkal, 
biciklizéssel, jógázással, kirándulással kaphatjuk, 
vagy a legtrendibb budapesti termelői piacokon, 
ahol isteni ételekkel várnak minket, beszerezhetők a 
legfrissebb alapanyagok, ha bárkinek főzni támadna 
kedve és közösségi térként is funkcionálnak, érde-
kes programokat, családi koncerteket szerveznek.

Vendégeink egyik kedvence a Delicatessen Túránk, ahol a magyar konyha remekein keresz-
tül mutatjuk be a várost. Természetesen itt is személyre szabottan választjuk ki a helyszí-
neket, étel típusokat. Van, aki vegetáriánus, van, aki már alig várja a kolbászozást, van, aki 
édességeket kóstol szívesen. Van, aki a legnépszerűbb éttermeinket szeretné kipróbálni  és 
van, aki a nagymamáink főztjére kíváncsi. 

Fontosnak találjuk, hogy rendezvényeinken vendégeink az igényeikhez illő modón találkoz-
zanak a magyar konyha finomságaival. Catering partnerként és a szívünkhöz közel álló CSR 
programoknál is szívesen működünk együtt a hazai manufakturákkal.CORPORATE

leisure

fotó:Páth D
ániel
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"

A felelosségteljes utazó igyekszik az úticéljára 
gyakorolt lehetséges pozitív társadalmi-, gazdasági- 
és környezeti hatásait maximalizálni, az utazás ne-
gatív mellékhatásait pedig minimálisra csökkenteni. 
A felelősségteljes utazás egyre többeket foglalkoz-
tat, egyrészt magánszemélyek is szeretik felelősség-
teljesen tölteni szabadidejüket, másrészt csoportok, 
cégek is szívesen kapcsolják össze látogatásaikat 
ebben a szemléletben szervezett városnézéssel vagy 
programokkal.  

FELELŐSSÉGTELJES UTAZÁS - CSR programok

Szerencsére szerte a világon egyre elterjed-
tebb a vállalatok társadalmi felelősségvállalá-
sa, a cégek olyan közös, összehozó élményt 
keresnek, amivel maradandó értékeket adhat-
nak és kaphatnak. A budapestUNDERGUIDE 
örömmel vesz részt CSR események megszer-
vezésében és olyan csapatépítő programok 
fejlesztésében, amik nem csak a vállalat szá-
mára hasznosak, hanem a hazai közösség és 
környezet számára is.

Számos lehetőség várja azokat is, akik útjaikat társadalmi problémák segítésével is 
szeretnék összekötni, kiegészíteni. A programok típusa mindig személyre szabott, így 
az összefogás mindig őszinte lelkesedéssel, segíteni akarással valósulhat meg.
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“az összefogás mindig oszinte segíteni akarással valósulhat meg ” 
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“ételek és italok tökéletes 

összhangja modern városi 

környezetben ” 

BUJA BORBÁROK, KÉZMŰVES SÖRÖK- kifinomult italozás

A jó magyar borokkal egyre szélesebb réteg 
ismerkedik meg, borászaink nemzetközileg is elis-
mertek, az utóbbi években pedig a kézműves sörök 
iránt is egyre nagyobb az érdeklődés. A Budapesten 
burjánzó borbárok és kézműves sörfesztiválok adnak 
még egy kellemes pluszt is a kifinomult italozáshoz. 
A borbárok minőségi borok széles választékát kínál-
ják, közben a magyar konyha sokszínűségét is meg-
mutatják, érvényesül az ételek és italok tökéletes 
összhangja kellemes, modern városi környezetben. 
Borra sör, forevör, ahogy tartja a mondás, ha sört 
innánk, számos kézműves sört kináló helyet választ-
hatunk Budapest belvárosában és külsőbb kerüle-
tekben egyaránt.

http://underguide.com


Hisszük, hogy a magyar konyha mellett a magyar borok bemutatása, megismerése is emlé-
kezetessé tesz egy budapesti utazást, hazai kézműves sörök kóstolgatása közben pedig igazi 
helyi beszélgetésekbe keveredhetünk.

Rendezvényeinket sokszor egészíti ki egy kötetlen borozgatás a legjobb borászok 
közremükődésével, egy tökéletes borvacsora ötcsillagos séfekkel, egy közös, csapatössze-
hozó szüretelés vagy jókedvű sörözés magyar sörfőző mesterekkel, a legtrendibb kézműves 
sörözők bemutatása.
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A pezsgo éjszakai életrol is híres városunkban 
tényleg nincs megállás, ha lemegy a nap. Számos 
fantasztikus lehetőség van jól érezni magunkat té-
len-nyáron. Az érdeklődők megnézhetik az épp futó 
világhírű művészek kiállításait a nevezetességekként 
is listájukon lévő múzeumokban vagy megcsodál-
hatják a legfrissebb művészek alkotásait valamelyik 
közösségi térben, akár egy jó magyar borral kísér-
ve el is beszélgethetnek az alkotóval. Élvezhetik a 
legnagyobb hazai táncosaink, színészeink játékát 
klasszikus darabokban vagy alternatív társulatok 
feldolgozásain gondolkozhatnak. Fantasztikus jazz 
koncerteket hallgathatnak meg a zenerajongók, át-
élhetik a teljes kikapcsolódást egy hangversenyen 
vagy végig tombolhatják az éjszakát egy őrült elekt-
ronikus buliban.

A  bulizni vágyók igazán örülhetnek, a kultikus un-
derground helyszínek mellett az elmúlt években Bu-
dapesten megnyílt a csillogó szórakozóhelyek világa 
is, amely magával ragad minden hazánkba utazót. 
Változatos a programfelhozatal, minden este zsú-
folásig telnek a táncparkettek. Szórakozóhelyekből, 
táncos mulatókból, elegáns romdiszkókból széles a 
választék, végigjárhatjuk őket, vagy csukott szem-
mel rábökhetünk egyre, a buli garantált. Élő zene, 
sztár dj-k, gasztronómiai csodák, minőségi italok, 
kortárs életérzés, tánc, élesen csillogó vagy bódu-
lattól homályos, de mindenképp felejthetetlen em-
lékek.

És ugye, ha beindul a nyár, szinte minden héten vá-
laszthatunk a fesztiválok közül. Mindegy az időpont, 
a helyszín, a stílus, biztosan mindenki talál egy ked-
vére való szeletet a budapesti kulturális életből.

“megnyílt a csillogó szórakoztatóhelyek világa is ” 

Budapest hivatalosan is buliváros, tipsy túráinkon igény szerint kis- vagy nagykanállal be-
lekóstolunk vendégeinkkel a budapesti bulizás lehetséges formáiba, hogy később magabiz-
tosan választhassanak maguknak a beszélgetős fröccsözős, a koncerten megőrülős vagy a 
legtrendibb helyeken koktélozós esti programok közül. Kortárs művészeti túráinkon örömmel 
mutatjuk be a legfrissebb kiállításokat, kedvenc galériáinkat és a legtehetségesebb művé-
szeinket.

Jópofa meglepetés lehet, ha a színdarab, amit néztek, a cégről szól, ahol dolgozol, sőt, fel-
ismered a kollégáidat és magadat is a darabban. Kellemesen kimerítő és egyben felpezsdítő 
csapatépítés egy közös néptánc tanulás a legjobbaktól. Egy kiállítás remek háttérhelyszíne 
lehet bármelyik rendezvénynek. Egy este szikrázó hely nappal különleges helyszíne lehet 
szakmai rendezvényeknek, záró vacsorának, a nagy terek miatt egy ilyen szórakozóhely 
ideális lehet“mozgalmas” csapatépítőkhöz és tökéletes választás egy grandiózus tematikus 
bulihoz.
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“megnyílt a csillogó szórakoztatóhelyek világa is ” 
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AKTÍV PIHENÉS BUDAPESTEN - baráti, családi nyaralás és más extrém programok

“titkos, romantikus helyeket és 

programokat fed fel a város az 

életük nagy pillanataihoz 

érkezoknek”  

Lánykérés, legénybúcsú, szülinap, esküvő, csalá-
di program vagy őrült kalandok, ennél a városnál 
tökéletesebb helyszínt el sem tudunk képzelni. Bu-
dapesten és környékén életed élménye igazán kü-
lönleges lehet. Exkluzív vagy laza, de mindenképp 
titkos, romantikus helyeket és programokat fed fel a 
város az életük nagy pillanataihoz érkezőknek. Egy 
legénybúcsú kezdődhet férfias játékokkal, de min-
denképp egy őrült bulival zárul, mint ahogy a szüli-
napok többsége is. Budapest számtalan lehetőséget 
kínál mind helyszínek terén, mind programokban. 
Egy könnyed biciklis, kirándulós vagy egy kifejezet-
ten gyerekszemmel tervezett városnézés igazán iz-
galmas kikapcsolódás lehet az egész családnak, a 
Margitsziget vagy az Állatkert is felfedezésre vár a 
kicsik legnagyobb örömére. Az extrém sport kedve-
lőinek sem kell aggódniuk, a szörf, a vitorlázás, a 
golf, a repülés, a kenuzás, a hőlégballon vagy a va-
dászrepülőzés mind elérhető program lehetőség és 
nincs olyan extrém kívánság, amit ne teljesítenénk.

Természetesen családi programjainkat is családra, lánykéréseinket menyasszony jelöltre, 
legénybúcsúinkat a vőlegényre, szülinapi programjainkat az ünnepeltre szabottan tervezzük 
és szervezzük meg.

A céges vacsorára már jókedvűen érkezik az a férfitársaság, akik versenyautókat próbálhat-
tak ki, egy közös vitorlás verseny mindennél jobban összehozza a csapatot, a lövészet remek 
stresszlevezető lehet. A céges rendezvényeket kiegészítő szabadidős programok tökéletesen 
feltöltik a résztvevőket.
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Egy budapesti program több, 
mint gondolnád   -  ÖTLETEK

KREATÍV UTAZÁS ÉS RENDEZVÉNY

Budapest ajándékba
…teljesen személyre szabott túráinkat kifejezetten ven-
dégeink számára fejlesztjük!

Közös városfelfedezés
...Budapest felfedezése barátokkal, családdal! Egyedi 
túraterveinkkel a város rejtett kincsei is megismerhe-
tők, magyar vendégeinknek is csupa újdonságot mu-
tatunk!

Családi program-
városfelfedezés a gyerekekkel

…hogy kerül hal a bástyára? Milyen állatok bújkálnak a 
templomon? Interaktív városnéző túránk alatt rengete-
get mesélünk a fővárosról és közben sok érdekességet 
és játékot kínálunk a kicsiknek!

Tematikus túrák 
egyéneknek és csoportoknak

…design, építészet, kortárs művészet, jó kaják, menő 
kocsmák...kit melyik érdekel? Tematikus túráinkon min-
denki azt csinálhatja, amit szeret, közben rájöhet, hogy 
Budapest is az egyik legjobb barátja!



Egy céges program több,
mint gondolnád -  ÖTLETEK

KREATÍV UTAZÁS ÉS RENDEZVÉNY

Kreatív és egyedi csapatépítés
…szakítunk az eddigi hagyományokkal és olyan céges bulit 
ígérünk, ami különleges élményt nyújt minden munkatárs-
nak. Mert van élet a flipchart táblán túl is.

Csoportos, céges városfelfedezés
…csoportra szabott túráink után egész más lesz munkába 
járni, ismerve a környék rejtett kincseit. A közös élmény és 
egy-egy emlék mosolyt csal majd az arcunkra reggelente.

Konferencia, gálavacsora, 
bankett szervezése

…a klasszikustól az extrémig, a hivatalostól a barátiig, az 
előkelőtől a hippi stílusig, minden kategóriában a céghez, a 
csoport igényeihez leginkább passzoló megoldást választ-
juk.

Incentive jutalom hétvégék
…speciális képességünk van arra, hogy egy hétvégére 
annyi élményt nyújtsunk, mint egy kéthetes nyaralás, és 
olyanokat, amik feltöltik, összehozzák a résztvevőket. Igazi 
jutalom a kollégáknak.

Civil akciók, CSR projektek
…a vállalat céljait figyelembe véve CSR projekt típusokat 
javaslunk, a választott program típus alapján pedig meg-
valósítjuk a konkrét, egyedi, cégre, csapatra szabott pro-
jektet.



Egy céges program több,
mint gondolnád -  ÖTLETEK

KREATÍV UTAZÁS ÉS RENDEZVÉNY

A CÉGES PROGRAM 
TÖBB, MINT 

GONDOLNÁD!
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