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A fenti ajánlatok tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát a szerződés aláírásáig fenntartjuk. Az ajánlatban leírt koncepció- és játékelemek 
az Activiteam-Art Kft. szellemi termékei, ezek bármilyen felhasználását a szerzői jogvédelem teljes körűen véd. 

 

1. A herceg hagyatéka 

Kalandos ereklyevadászat. Az útvesztő a mai ember számára rejtvény, izgalmas, olykor félelmetes kaland lehet, 

melyet ereklyevadászat színesít, különleges szereplők jelenléte tarkít, nevetés és szórakozás jellemez. A 

csapatok minden állomásra újabb és újabb titkosírásokkal jutnak el, így útjukon nemcsak ügyességi, de logikai 

és szellemi kihívásokkal is találkoznak. A herceg hagyatéka különleges kihívásokat rejt, és izgalmas találkozások 

várnak a vándorokra. Aki végül megtalálja a pergament, az nemcsak a játékot nyeri meg, de az örök boldogság 

titkát is magával viheti. 

 

Helyszín: indoor, outdoor 

Időtartam: 1-3 óra 

Nyelv:  magyar, angol 

2. Somogy Kertje rejtélye 

Interaktív nyomozó játék, teljesen élethű alakításokkal. A bohókás rendőrök rejtélyes bűnügy szálait 

bogozgatják, de valljuk be, jól jön az épp itt tartózkodó csapat segítsége. A zsarupáros kacagtató kalandjai 

garantáltan remek szórakozást nyújtanak, az interaktív bűnügyi eset megmozgatja a fantáziát, kreativitást, 

fokozza a közös döntés képességét, s határtalan szórakozást ígér.  

 

Helyszín:  outdoor, indoor, vegyes 

Időtartam: kb. 3 óra 

Lehetőség: 1-2 napos csapatépítő játékká bővíthető, CSI ajánlatunkkal egységet alkothat 
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3. Világtőzsde 

Stratégiai játék a világ országaival, jelmezes színészekkel, látványos díszletekkel. Hatalmas tőzsde, ahol 

folyamatosan zajlik az élet, hiszen percenként csökkennek és nőnek az árak. Látványos díszletek és a nemzetek 

hagyományjátékai várják a játékosokat, akik utazásaik során gyűjthetnek a kontinensek izgalmas kihívásaival 

játékpénzt, melyből alkuszukat vásárolni küldik. 

 

Helyszín: indoor, outdoor, vegyes 

Időtartam: 2-4 óra 

 

4. A siker arénája 

Most a rendezvény helyszíne is sportfellegvárrá változik: különböző megmérettetések várják a játékosokat a 

sport minden területéről. A cél adott: bajnoki címhez segíteni a csapatot a Siker arénájában! Különleges és 

egyedi sportjátékok, mozgó kosárpalánk, nem mindennapi pingpong bajnokság, repülő szőnyeg, interaktív 

sport tematikájú csapatépítő, változatos és szórakoztató kihívásokkal 

 

Helyszín: outdoor 

Időtartam: 4-6 óra 
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5. Dream City 

Egész napon átívelő csapatépítő program, ahol egy várost kell az alapjairól felépíteni és fejleszteni a változatos 

állomásokon szerezhető tőke segítségével. Grandiózus, összetett, nagyobb létszám huzamosabb lekötésére 

alkalmas, sokrétű kompetenciát igénylő foglalkozás, mely minden résztvevő számára megadja a lehetőséget, 

hogy hasznos tagja legyen a csapatnak, így garantált szórakozást nyújt. 

 

Helyszín: indoor, outdoor 

Időtartam: 2,5- 6 óra 

 

6. Villámjátékok – egy perc és nyersz 

Nagyszerű program melyben a csapatoknak ügyességre, kitartásra, vállalkozó szellemre és persze egy kis 

szerencsére is szükségük van a győzelemhez. A játékos feladatok az „Egy perc és nyersz” című sorozat 

hasonmásai felújított változatban, csapatépítő játékra szabottan. Kacagtató és szórakoztató helyzetek, ahol 

megáll a levegő, megsokszorozódik a figyelem és megerősödnek az érzékszervek.  Kiderül ki a kulcsok bajnoka, 

a legügyesebb lufi zsonglőr, ki képes bármit a homlokán megtartani, vagy éppen a hallására támaszkodva 

megtippelni a súlyokat. Játék, mely minden érzékszervünkre hat, játék, amit nem lehet kihagyni. 

 

Helyszín: indoor, outdoor, vegyes 

Időtartam: 2-3 óra 
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7. CSI – A bonnyai helyszínelők 

Las Vegas, Miami, New York után most a Somogy Kertjében! Egyedi kellékek egyenesen Amerikából, 

lélegzetelállító eszközökkel, a nyomozás szerelmeseinek! A bűnügyi helyszínelők világa sokmillió embert szögez 

minden héten a képernyők elé, és biztos mindenki eljátszadozott már a gondolattal, hogy mit tenne ő a 

főszereplők helyében. Mi megteremtjük a lehetőségét, hogy az érdeklődők ne csak a képernyőn keresztül 

vehessenek részt a helyszínelésben, hanem személyesen próbálhassák ki a nyomozásokat segítő speciális 

eszközöket, és kreatív csapatot alkotva fényt derítsenek minden titokra, akárcsak a helyszínelők! 

 

Helyszín: indoor, 2 állomás kültéren 

Időtartam: 2-5 óra ( CSI vetélkedővel bővíthető ) 

 

8. Szüreti mulatságok 

A dél-balatoni borvidékhez, a szürethez sok népszokásunk kapcsolódik, mely bővelkedik a magyar virtusban, 

nevetésben, jókedvben. Játékaink során a csapatokra osztott résztvevők végiglátogathatják a szüreti 

próbatételeket, és teljesíthetik a tréfás feladatokat. A játék során nem csak élményekkel lesznek gazdagabbak, 

hanem sok érdekességgel is a borvidék jellegzetességeivel kapcsolatban. 

 

Helyszín: indoor, outdoor 

Időtartam: 2-3 óra 
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9. Azt a betyárját! 

A magyaros virtus még él, és ezt valódi tőrőlmetszett betyárok mutatják meg az egybegyűlteknek. Életre kelnek 

a tradicionális magyar legendák, megmutatjuk, milyen játékokat játszottak dédapáink, s természetesen 

középpontba kerül a híres magyar bor, és a pálinka is. Igazi magyaros próba, a tradíciók szerelmeseinek! 

 

Helyszín: indoor, outdoor, vegyes 

Időtartam: 2-3 óra 

 

10. Elképesztő Képregény 

Olyan csapatépítő programot kínálunk, melyben mindenki igazi képregényhőssé válhat. A résztevők feladata 

ugyanis nem más, mint csapatonként egy-egy elképesztően izgalmas, érdekes, és szellemes képregényt alkotni 

adott tematikára, minőségi és igényes kellékekkel, bőséges kellék és jelmeztárral. 

 

Helyszín: indoor, outdoor 

Időtartam: 3-4 óra 
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11. Fergeteges Forgatás 

Egy káprázatos csapatépítő program a film világából, melynek során minden csapat elkészítheti saját 

remekművét, legyen az reklámfilm, egy klasszikus feldolgozása, vagy egy adott stílushoz kapcsolódó mozi. 

Filmes szakembereink segítenek az alapok elsajátításában, a végeredmény pedig garantáltan lenyűgöz majd 

mindenkit! A forgatás különlegességét jelenti a látványos jelmez és kelléktár, smink és professzionális filmes 

eszközök arzenálja. 

 

Helyszín: indoor, outdoor, vegyes 

Időtartam: 3-4 óra 

 

12. Gengszterek klubja 

A 20-as évek Amerikája elevenedik meg játékunkban, ellenállhatatlan gengszterek, negédes cicababák 

köröznek, a szesztilalomra pedig nem adunk!  A csapatok dönthetik el, hogy ki mellé állnak, a jófiúk táborát, 

vagy a gengszterek bandáját erősítik inkább, a cél pedig jobban érvényesíteni akaratukat a többieknél… Számos 

próbatételen esik át mindkét oldal, s aki ügyesebb, gyorsabb, és ravaszabb, csak az számíthat sikerre. Kiváló 

színészi alakításokkal, egyedi kellékekkel, hangulatos performance-okkal ajánljuk. 

 

Helyszín: indoor 

Időtartam: 2-5 óra 
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13. Gyalog Galopp 

A vendégeket érkezéskor mutatványosok, és vásárosok fogadják, szédült lovagok gyűrűjébe kerülnek, 

hamarosan csapatba verődve keresik a Szent Grált, s nem bírnak ellenállni a feketelovag baljós kardvívásának, a 

banya tanya döbbenetes útvesztőjének, de mennek rendületlenül a humor és kihívások mezsgyéjén. 

 

Helyszín: outdoor 

Időtartam: 2-4 óra 

 

14. Szent Iván éji mulatságok 

Életre kel a mese, megjelennek a tündérek és manók, s maga Oberon király indítja útjára a Szentivánéji 

forgatagban a csapatokat. Színek, zene, árnyak és fények, szórakoztató játékok élethű színészi alakításokkal, 

csapatversennyel. 

 

Helyszín: indoor, outdoor 

Időtartam: 2-3 óra 
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15. Bonnya Adventure 

A szuperkémek világába vezetjük el a játékosokat, itt azonban senki nem boldogul egyedül: a csapatok is csak 

akkor lehetnek sikeresek, ha kiaknázzák erényeiket, összefogják pozitív tulajdonságaikat. A férfias 

próbatételeken keresztül eljuthatunk a világot fenyegető főellenségig is, s ha az utolsó akadályt is sikerrel 

vesszük, nevünket örökké megőrzi majd a Kémek Nagykönyve. A játék részben a Somogy kertjében, részben 

Bonnyán zajlik, különleges helyismereti programként. Egyedi kódokkal, izgalmas és újító megoldásokkal, 

mindenkinek ajánljuk, aki szereti a kihívást és az gondolkodtató helyzeteket.  

 

Helyszín: indoor, outdoor, vegyes 

Időtartam: 2-3 óra 

16. Elme wellness 

Konferenciaszünetekben, de önálló programként tökéletes kikapcsolódást nyújt a megfáradt vendégeknek az 

Elme wellness játékcsomagja, mely megmozgatja a szellemet, frissíti a gondolkodást és ötletek tárházát nyitja 

meg. Az Elme wellness játékcsomagban nagyméretű logikai játékoktól kezdve a csalafinta fejtörőig minden 

megtalálható, igényes és szép kivitelben. A játékot kiválóan gondolkodó animátorok irányítják, kik energiával 

töltik fel a játékosokat és megsokszorozzák a jókedvet.  

 

Helyszín: indoor, outdoor, vegyes 

Időtartam: 2-3 óra 
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17. Play and Surprise! 

Exkluzív játékok, melyek kiváló szórakozást nyújtanak konferencia szünetekben, céges születésnapokra, jeles 

eseményekre, egyéni aktivitásként és csapatépítésként is egyaránt. Egyedi fejlesztésű, ízlésesen kialakított, 

egységes kinézetű ajándékdobozok, melyek kinyitásuk után izgalmas szerencsejátékokat, ügyességi próbákat, 

és logikai kihívásokat rejtenek. Interaktív játékok az újdonság és ízlés varázsával. 

 

Helyszín: indoor, outdoor, vegyes 

Időtartam: igény szerint 

 

18. Domino Day  

Az építés izgalma lázba hoz, elvarázsol, közös munkára sarkall és az eredmény lélegzetelállító. Minden csapat 

külön asztalon láthat neki a dominólánc felépítésének, majd a játék végén az asztalokat híddal összekötjük, s 

indulhat a láncreakció, a nagy döntés pillanata! Több ezer dominóból épülnek a megfelelő dominó képek, 

melybe a csapatoknak trükkös szerkezeteket is be kell építeni, s a végső döntés a csapat kezében van. 

 

Helyszín: indoor 

Időtartam: 1-3 óra 
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19. A tíz próba játéka 

Sorverseny látványos játékokkal. A csapatok egymással versengve játszanak a tíz próba játékain. A játékokat 

képzett játékvezető tartja asszisztensek segítségével, s látványos, tréfás, ügyességi és kreatív feladatok 

hárulnak a vetélkedőkre. 

 

Helyszín:  outdoor 

Időtartam:  2-3 óra 
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Beltéri Vetélkedők 

20. Bor-ász 

Az istenek itala központi szerepet játszik életünkben, de azt kevesen tudják, mennyi játék, és különleges szokás 

kapcsolódik a bor készítéséhez, élvezetéhez.  Mi most megmutatjuk mindet egy mámorító csapatépítő 

keretében, a játék győztesei pedig büszkén viselhetik majd borlovag címüket! 

 

Helyszín: indoor, 1 teremben, asztaloknál 

Időtartam: 1-1,5 óra 

 

21. Sör-party 

A sörforradalom hazánkba is begyűrűzött: játékunk során a csapatokra osztott vendégek nem csak a 

sörfogyasztás örömeit élvezhetik, de rengeteg ismeretanyagot is gyűjthetnek erről a különleges italról, sok-sok 

kacagás, és egy életre szóló élmény mellett!  

 

Helyszín: indoor, 1 teremben, asztaloknál 

Időtartam: 1-1,5 óra 
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22. Rockvetélkedő 

A rock él, és örök! Hangulatos játékunk során a stílus szerelmesei együtt utazhatnak a kemény dallamok 

világában, miközben megpróbálnak minél több feladatot sikerrel megoldani. A könnyed játékos kihívások 

garantáltan megmozgatják a társaságot, és azok számára is szórakoztatóak, akik nem rocklexikonnal a kezükben 

születtek. 

 

Helyszín: indoor, 1 teremben, asztaloknál 

Időtartam: 1-1,5 óra 

 

23. Gasztroshow 

A kulináris élvezetek és a játékos vetélkedés ötvözete, melynek során a csapatok együtt kalandozhatnak a 

gasztronómia izgalmas útjain. Szórakoztató és izgalmas gasztronómiai játékok teszik felejthetetlenné az estet, 

ahol az asztaltársaságok alkotják a csapatokat és nyerhetik meg a Gasztroshow Arany Fakanál díját.  Izgalmas 

utazás a gasztronómia birodalmába, profi „idegenvezetőkkel”’. 

 

Helyszín: indoor, 1 teremben, asztaloknál 

Időtartam: 1-1,5 óra 
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