
 

 

 

OFERTA DE PROGRAME PENTRU EVENIMENTE: 

 

Parcul de aventuri                                                  2 module: 3.500 ft /pers, 3 module: 4500 ft /pers 

Sub sticta atenţie a coordonatorilor acest program se desfăsoară într-o siguranţă deplină. 

Se organizează echipe de 10 pers /modul, aproximativ 1 oră , 30 de pers /modul: 3 ore. În cazul în care 

doriţi să încercaţi doar un modul, pentru complexitatea lui vă oferim încercarea  traseului de  aventură. 

Acest program este outdoor, şi în cazul timpului nefavorabil se poate anula, de aceea este bine să vă  

faceţi şi programe indoor. În cazul acesta.vă recomandăm: drumeţii în peşteră, poker, degustăre de vin. 

 

MODULE: 

Trasee de aventuri                                                                                                                2.500 ft/ pers 

Începe cu o scurtă căţărare  pe o stâncă cu frânghii de siguranţă. După care la o înălţime de 5-6 metri 

trecem peste o grindă şi ajungem la podul lacunar de lemn, trecând peste pod ajungem şi la  podul 

suspendat . În dreapta se află traseul mai uşor, iar în stânga se află traseul mai greu, compus din 2 

secţiuni, unul din grinzi iar celălalt din frânghie cu bucle. După care ajungem iarăşi la un pod lacunar de 

lemn şi trecând de el începe alunecarea de 50 de metri . 

 

Căţarare pe stânci                                                                                                                 2.500 ft/ pers 

Cucerirea stâncii o puteţi face în mai multe modalităţi, stânca are 5 trasee diferite de dificultate. Cel uşor 

este denumit “plimbare uşoară”, aici vă puteţi deplasa pe cărări cât şi pe stânci, doarece peretele stâncii 

este la 15 metri înălţime. Vă stă la dispoziţie un instructor care vă va oferi ajutor, la întoarcere puteţi 

alege ori coborârea pe stâncă sau coborţtul pe cărare. 

 

Perete de urcare                                                                                                                     2.500 ft/ pers 

Peretele are12 metri înălţime şi mai multe tipuri de dificultate. Poziţionarea căţărătoarelor asigură 

dificultatea urcării celor care doresc să parcurgă un traseu mai greu. Înclinarea negativă într-o secţiune a 

peretelui este o adevărată  provocare. 

 

Excursii în parcul naţional BÜKK 

Ghidul organizează trasee de parcurs în funcţie de cererea, timpul şi dificultatea dorită de client. Puteţi 

alege între plimbări de câteva ore până la excursii de o zi întreagă. Totodată puteţi găsi sandvişuri, 

băuturi, fructe şi în cazul excursiilor lungi vi se oferă şi mâncare caldă.  

Excursie cu ghid                                                     1.000 ft/pers 

Pândă de pasăre şi de vănat                                  1.800 ft/pers 

Demostraţie de inelare a păsărilor                       2.000 ft/pers  

Studierea parcului cu un geolog specializat        1.000 ft/pers 

 

Seară wellness-aroma                                                                                                           14.500 ft/pers 

Toată seara se desfaşoară în sala cu şemineu, seara începe  cu o masa de trei feluri de mâncăruri 

specifică regiunii Bükk. După cină toată lumea se urcă într-un autobus şi după 25 de minute ajung la o 

vinotecă distinsă cu premiul de “Viticultorul anului “. Aici după o scurtă introducere în lumea vinului 

puteţi degusta din 5 sortimente renumite de vin însoţite de mâncăruri specifice. După degustare urmează  

înotul în piscine termale luminate, la întoarcere pe clienţii noştii îi asteaptă platouri reci, muzică bună, 

ring de dans şi băuturi alese. Durata acestui program special este în jur de 6-7 ore, transportul nu este 

inclus în preţ. Clienţii care participă la acest program primesc un cupon valoric de 2.000ft/pers. pe care 

îl pot valorifica după degustare în vinotecă. 


