
A Csillagösvény egész napos kiváló szórakozást, játékos tanulást, különleges kalandokat, igazi közösségi élményt kínál fiataloknak és 
idősebbeknek egyaránt. Az Európa-rekorder hosszúságú sövénylabirintusból való kitalálást érdekes, tanulságos kérdések segí�k. A deszka 
labirintusban nincsenek segítő kérdések, i� a kivezető út megtalálása a tájékozódási képességeket teszi próbává. A két óriáslabirintus 
bejárása és a 32-féle más játék  kipróbálása több órás különleges élményt kínál. Emelle� az 1 hektáros szabad zöld területen lehetőség van 
focizni, tollasozni, tekézni is. 

1.300 Ft/fő.  A park valamennyi szolgáltatása igénybe vehető a nyitva tartási idő ala�. (Az éjszakai labirintusozás felára: 1000 Ft/fő). Több 
száz fős csoportokat is tudunk fogadni.  A szabad zöld területen székek, padok vannak elhelyezve. Grillezni, bográcsozni is lehet.

Bogrács,  gázpalack és állvány bérle� díja együ�: 5.000 Ft
Bejelentkezés, időpont egyeztetés: info@csillagosveny.com

Jurta-rendezvénytermünkben egyszerre 100-an is helyet foglalhatnak. Székek, asztalok biztosíto�ak. Lehetőség van hangosításra, 
ve�tővásznat és projektort is biztosítunk megbeszélés szerint. , a belépőjegyek mellé igényelhető, díja: A terembérlet feláras szolgáltatás

5.000 Ft/óra

www.csillagosveny.com
Nyitva: Márcus idusától november idusáig.
Hé�ő kivételével naponta 9-től,
néha éjszakába nyúlóan is.

www.facebook.com/csillagosveny
Telefon: 06-30-981-9914
GPS: 46°29´4.97´´; 20°5´6.71´´
A Nemze� Történe� Emlékpark melle�.

Kérje ajánlatunkat: 
info@csillagosveny.com
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Legyen egy szép napunk Ópusztaszeren!

A játék során csapatok vetélkednek az elsőségért. Ízelítőt kapnak az élménypark különleges játékaiból, érdekes, tanulságos feladványokat 
oldanak meg és természetesen bejárják a labirintusokat is. A játék semmilyen különleges előképze�séget, vagy erőnlétet nem igényel, 

minden korosztály számára teljesíthetőek a feladatok. Nem jelent hátrányt az sem, ha valaki nem szeretne részt venni valamelyik 
játékban, ő szurkolni fog.

Véletlenszerűen, sorsolással egyenlő létszámú csapatokat alakítunk ki. A minimális összlétszám 12 fő, de több száz fős csoportokat is 
tudunk fogadni, tartalmas programot biztosítva.

A programot angol nyelven is lebonyolítjuk.
A játék időtartama a csoport nagyságától, a csapatok számától függően 3-4 óra.

Az ár a belépőjegyet, a park valamennyi szolgáltatásának igénybevételét és a csapatépítő vetélkedő költségét tartalmazza. 
Angol nyelvű program esetén a felár: 500 Ft/fő

FAKULTATÍV PROGRAMJAVASLATUNK: 
Éjszakai labirintusozás a Csillagösvényben (csupán a csillagok fénye világítja meg a szeri labirintusok koromsötét falait, fejlámpa, 

zseblámpa ajánlo�!). A program felára: 1000 Ft/fő

DÉLELŐTT: Csapatépítő vetélkedő csapa�al a Csillagösvényben, kérésre kávészüne�el, vendéglátással
DÉLUTÁN: www.opusztaszer.hu Nemze� Történe� Emlékpark séta a skanzenben, kiállítások és a Feszty-körkép megtekintése 
ÉTKEZÉS: ebéd, vacsora partnereinknél (Szeri Csárda, Kemencés Csárda), vagy Élményparkunkban, 
                   ahol a búbos kemencében finom ételek készülnek, de lehetőség van bográcsozni, grillezni is.

III. CSAPATÉPÍTŐ VETÉLKEDŐ JÁTÉKMESTERREL, 
SEGÍTŐ MUNKATÁRSAKKAL.
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88.000 Ft/csoport
 4.400 Ft/fő
 4.000 Ft/fő

Csoportlétszám:
min. (fő) max. (fő) ár

Valamennyi feltüntete� ár tartalmazza az általános forgalmi adót!

SZÁLLÁSAJÁNLATUNK NAGYOBB 
CSOPORTOKNAK, PARTNEREINKNÉL:

MINTA PROGRAM:

Erdei vendégházak, Ópusztaszer 
(1,8 km-re Csillagösvénytől)  www.varunk.hu

Büfénkben üdítő, ásványvíz, sör, kávé, meleg italok, jégkrém, 
édesség és ajándéktárgyak kaphatóak: 
h�p://csillagosveny.com/wp-content/uploads/2015/06/arlisata.pdf

Parkolás: Élményparkunk parkolójában és a közút szélén kb. 100 
jármű számára biztosíto� a díjmentes parkolás. 

 meg lehet állni díjmentesen az élménypark elő� közúton.Autóbusszal is

Krónikás Park Fogadó, Baks  
(8,5 km-re Csillagösvénytől)  www.kronikaspark.hu

Hotel Aqua, Kistelek
(10 km-re Csillagösvénytől)  www.aqua.hotel.hu


