
 

 

 

 

Realizarea unui vin personalizat                                                                                     5.500 ft/pers 

Acest program este unic în toată ţara! Aici oaspeţii au posibilitatea de a alcătui un vin propriu Bikaver care 

pe urmă va fi jurizat şi degustat de proprietarul vinotecii. Clienţii noştri vor primi cadou o diplomă şi o sticlă 

de vin Egri  Bikaver cadou. Acest program îi face mai apropiaţi unii de alţii pe vizitatori deoarece au mai 

multe sarcini de  facut împreună. Programul este foarte favorizat şi de succes pentru toţi vizitatorii. Durata 

excursei este de circa 3 ore. Deplasarea nu este inclus în preţ. 

 

Căutarea de comori                                       3.500 ft/pers 

Dintre participanţii la cest program se formează grupe. După ce au primit instrucţiunile concurenţii trebuie 

să găsească comorile ascunse cât de repede posibil. Durata jocului este în funcţie de înţelegere, între 2-6 ore. 

 

Exerciţii de relaxare                                     2.500 ft/pers 

Sunt alcătuite grupe de câte 4-6 persoane. Aici clienţii au posibilitatea de a se apropia unii de alţii fiindcă 

jocul se bazează pe multă încredere şi toleranţă. Durata jocului este de 2-3 ore. 

 

Texas Holdem Poker                                                                                             2.500 ft/pers 

Cel mai bun program în caz de vreme nefavorabilă. Participanţii la joc primesc în mod egal jetoane şi 

primele trei locuri sunt premiate. Jocul este condus de dealeri care vă prezintă regulile jocului şi dacă e 

necesar şi jocul în sine. Puteţi juca ori în sala din incinta hotelui sau în oraş la sălile din cluburile de poker. 

Durata jocului este în jur de 2 ore. 

 

Tractor-Trophy                                                                                                    11.000 ft/pers 

O experienţă de neuitat lângă Eger, unde aveţi posibilitatea de a încerca maşini agricole care vă stau la 

dispoziţie împreună cu un teren cu obstacole. Durata programului este de 2-3 ore. Deplasarea nu este inclusă 

în preţ. 

 

Paintball noaptea în Eco-Parc                                                                                         11.000 ft/pers 

Jocul este realizat în nişte halate speciale într-o ambianţă captivantă. Este un joc de echipă, cu multe cadouri  

şi experienţe de neuitat. Durata jocului este de 2 ore. 

 

Luptă cu laser                                                                                                       13.000 ft/pers 

Primul joc realist de luptă în aer liber, care nu vă provoacă nici un fel de durere şi nu are nici o acţiune 

negativă asupra mediului înconjurător. Semnal infraroşu, reper holografic. Acest joc este varianta modernă a 

jocului paitball. Jocul se realizează pe o pistă special amenajată, durata fiind de circa 3 ore. Deplasarea nu 

este inclusă în preţ. 

 

Paintball                           (200   de muniţii circa 3 ore)                                                         7.500 ft/pers 

                                                                                                        

Mersul cu Quad             (2 quaduri, deplasarea nu este inclus in preţ)                             9.000 ft/pers 

     

Karaoke                            (cu săla, min. 20 de pers)                                                              3.5000 ft/pers 

 


