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PROGRAMOK
Balatonfüreden 



Balatonfüred Balatonfüred Magyarország legnagyobb tavának az északi partján helyezkedik el. A város 
több, mint 800 éves múltra tekint vissza. Népszerű üdülőhely kitűnő földrajzi adottságai, 
gyógyvizű forrásai és felejthetetlen borai miatt. A 13 ezres lélekszámú város 1971-ben 
kapta meg a gyógyüdülőváros címet, majd 1987-től a „Szőlő és a Bor nemzetközi 
városa” lett.

Ismertségét elsősorban mediterrán jellegű klímájának és szénsavas forrásainak 
köszönheti. Itt simogatóbb a napfény. Balatonfüred és kistérsége a “Balatoni Riviéra” 
vonalán fekszik. Az elnevezés a területen uralkodó mikro-klíma speciális jellemzőire utal.

Az idegen utazó bárhogyan is közelíti meg Balatonfüredet - vasúton, országúton, vízen -, 
a városba érve azonnal megérzi a múlt és a jelen harmonikus ötvözetét. 

A város olyan világhírű rendezvényeknek ad otthont, mint az immár 185 éves hagyományra 
visszatekintő Anna-bál, melynek szállodánk szolgál helyszínéül,vagy Európa leghosszabb 
tókerülő vitorlás versenye, a Kékszalag.

Élénk, nyüzsgő és energiával teli város és mindemellett tekintélyt parancsoló. Számos 
történelmi emlék és épület emlékeztet minket a régmúltra.



Reformkori séta, avagy “Séta a 
századok között” - Séta Balatonfüred 
reformkori városrészében. Célja, 
hogy megismertesse Balatonfüred 
gyönyörű reformkori városrészét az 
idelátogatókkal. Varázslatos időtöltést 
kínálunk a vendégeknek Balatonfüred 
reformkori városrészét bemutató 
sétánkon egy kellemes, egyórás 
idegenvezetés keretén belül. 
Sétaútvonalunk a szállodától indul és 
Tagore szobránál és fájánál fejeződik 
be, időtartama~60 perc.
Ajánlatunkat a létszám és időpont 
megjelölésével kérje a 
sales@annagrandhotel.hu email 
címen.

Egyedi és újszerű vitorlástörténeti 
kiállítás az Anna Grand Hoteltől 
300 méterre, az Ipoly Residence 
szomszédságában Vitorlástörténeti 
kiállítás nyílt a város egyik 
legpatinásabb, műemlék épületében. 
A balatoni vitorlázás történetét 
játékosan bemutató látványos kiállítás, 
szimulátor révén kipróbálható a 
viharos Balatonon való vitorlázás, 
elsajátíthatók a navigálási, illetve 
a kötélcsomózási ismeretek, lehet 
gyakorolni a vitorlafelvonást a 
teraszon kikötött árbocon, vagy éppen 
gyönyörködni a panorámában a 
múzeumot körbeölelő teraszról. 

Ha Balaton, akkor mindenki számára 
egyértelmű a program: hajózás. 
Márciustól novemberig 30-200 fős 
motoros hajók állnak vendégeink 
rendelkezésére, melyeken különleges 
programokkal színesíthetik céges 
kirándulásaikat. Minden alkalommal 
felejthetetlen élményekkel ajándékozza 
meg Önöket a Magyar Tenger. A móló 
3 perces sétára található az Anna 
Grand Hoteltől és 1 perce az Ipoly 
Residence-től.
Kérje ajánlatunkat a létszám és 
időpont megjelölésével a
 sales@annagrandhotel.hu email 
címen.

Balatonfüreden vagy Tihanyban. 
Útközben magyar-angol-német 
nyelven informálják az utasokat a helyi 
nevezetességekről, látnivalókról. A 
kisvonat minden kocsija kihangosított. 
Kérje jánlatunkat a létszám és 
időpont megjelölésével kérje a
 sales@annagrandhotel.hu email 
címen.

Vaszary Kolos egykori hercegprímás 
első ízben esztergomi tanárként 
érkezett Füredre – gyógyulási céllal. 
Attól fogva szinte minden évben itt 
pihent. Már pannonhalmi apátként 
rendbe hozatta az akkor a rend 
tulajdonában lévő fürdőt. Esztergomi 
érsekként vette meg a bencés rendtől 
a területet, amelyen 1892-ben felépült 
eklektikus stílusú, tornyos nyaralója, 
Czigler Győző építész tervei alapján.
A hercegprímás halála után az 
épület hányattatott sorsát követően 
2010 óta az egykori prímási nyaraló 
és a hozzáépített nyugati szárny 
kiállítótérként funkcionál. 
A Vaszary Villa Galéria Vaszary János 
festőművész munkáinak reprezentatív 
válogatásával nyitotta meg kapuit. Az 
azóta eltelt időszakban az épületben 
olyan neves képzőművészek, 
mint Auguste Rodin, Joan Miró, 
Keserü Ilona, Hemző Károly. Jean 
Cocteau, Picasso és mások alkotásait 
tekinthették meg az érdeklődők.

Kulturális programok Balatonfüreden 

Reformkori séta
Vitorlázeum

Sétahajózás a Balatonon Nosztalgiavonatozás

“Bodorka” Balatoni Vízivilág 
Látogatóközpont 

Vaszary Galéria

Szeretettel vár mindenkit 
Balatonfüreden az újjáépített Kisfaludy 
múzeumhajó. Tavasztól-őszig naponta 
több alkalommal felpörögnek a 
lapátkerekek és vendégeink egy 
hajókirándulással egybekötött 
múzeumlátogatáson vehetnek részt. 

Múzeumhajó 
– Kisfaludy 

"Bodorka" Balatoni Vízivilág Lá-
togatóközpont (ökoturisztikai 
bemutatóhely, Tagore sétányon 
található, 3-4 perces sétára az 
Anna Grand Hoteltől és Hotel Ipoly 
Residence-től).
A 17 akváriumban, melyekben 
30 köbméternyi édesvíz és 5 
köbméternyi, részben élő adriai 
tengervíz van a medencékben, 
különleges műszaki megoldás-
sal teremtenek megfelelő élet-
körülményeket; hűtik és fűtik a 
vizet, a patakban élő állatfajoknak 
áramlást is biztosítanak. 

http://sales@annagrandhotel.hu
http://sales@annagrandhotel.hu
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Outdoor programok 

Kerékpártúra a Balaton-felvidéken, balatonfüredi 
indulással
Útvonal: Tihany felé a kerékpárúton, Aszófő, felső úton 
vissza Balatonfüredre, útközben opcionális borkóstoló, 
hidegtálas ebéd egy balatonfüredi pincészetnél. 
Atúrához hivatásos túravezetőt biztosítunk a kerékpárok 
mellé. Az ajánlott program 26 km-es könnyű túra néhány 
emelkedővel (általános fizikai kondícióval teljesíthető). A 
túra menet közben is lerövidíthető 15 km-re.
 A program magába foglalja a kerékpárok helyszínre 
szállítását, bérlését, beállítását, bukósisak, kis táska, 
túravezető, szerviz hátteret.

Kérje jánlatunkat a létszám és időpont 
megjelölésével kérje a
 sales@annagrandhotel.hu email címen.

 

Segway túra indulással közvetlenül az Anna Grand 
Hotelből
Kiváló programlehetőség minden korosztálynak, nemtől 
függetlenül. Segway túra a tihanyi gejzírkúpoknál, vagy 
a balatonfüredi Kiserdőben, a balatonfüredi savanyúvíz 
kutak mentén, illetve a Koloska-Völgyben. Nem 
megerőltető program, semmilyen előképzettséget-
felkészültséget nem igényel.
 

Kérje jánlatunkat a létszám és időpont 
megjelölésével kérje a
 sales@annagrandhotel.hu email címen.

 

Kerékpártúra 
a Balaton-felvidéken

Segway túra 

http://sales@annagrandhotel.hu 
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Drótkötélpálya, MászóFa, Rekesz építés
Kiváló csapatépítő programot kínál minden résztvevő 
számára. 

Egész éven át, időjárástól függetlenül térítésmentesen 
látogatható a Koloska-völgyben létesített vadaspark. 
A hangulatos park természetes környezetben mutatja 
be az ország vadfajainak egy részét, és lehetővé teszi 
megfigyelésüket. 

Az Anna Grand Hotel közvetlen szomszédságában 
található a Füredi Kiserdő teniszpályákkal, futópályákkal, 
szabadtéri ping-pong asztalokkal, játszóterekkel kicsiknek 
és nagyoknak.

A sétarepülések a balatonudvari golfpályáról indulnak 
(10 km-re található szállodánktól), mely felejthetetlen 
élménnyel ajándékozzák meg a résztvevőket, akik 
madártávlatból csodálhatják meg a Balatont és a Balaton-
felvidéket. A program időtartama cca. fél nap.

A Balaton első, nemzetközi versenyek lebonyolítására 
is alkalmas, mediterrán hangulatú, 18 lyukú golfpályája 
mintegy 11 km-re, kb. negyed órára található az Anna 
Grand Hoteltől.

A golfpálya 67 ha-on, 30 000 m2 vízfelület kialakításával 
a minőségi kikapcsolódás új dimenzióját hozza a Balaton 
partjára. Páratlan természeti környezetben, Tihany 
szomszédságában, Balatonudvari és Örvényes között 
terül el, lélegzetelállító panorámát nyújtva a Balatonra. 
 
Golfuzsonna programunk kiváló lehetőséget 
biztosít céges rendezvények, csapatépítő tréningek 
lebonyolítására. A rendezvény során a résztvevők 
szakképzett oktatók segítségével ízelítőt kapnak a golf 
sport alapjairól és szépségéről. Pályabejárás során 
lehetőség nyílik a golfpálya megtekintésére, akár 
golfautóval vagy egy kellemes séta keretében, miközben 
érdekes információkat hallhatnak a pályáról és a klub 
életéről. Partnereink félnapos vagy akár egész napos 
programok közül választhatnak.

A 11 km-re fekvő golfpálya programjaira kérje 
ajánlatunkat a létszám és időpont megjelölésével a 
sales@annagrandhotel.hu email címen.

Brázay-Kalandpark, Balatonfüreden 

Koloska Vadaspark

Kiserdei teniszpályák

Hőlégballonozás

Golfozás - Balatonudvariban

Outdoor programok 

http://sales@annagrandhotel.hu


Outdoor - Vízi programok

Javasolt időtartam:  3-4 óra
Speciális túra alkalmával bejárjuk a Balatonfüred – 
Tihany közötti medencét és akár pihenésképpen 
meglátogatható a tihanyi hajókikötő is, egy finom 
lángos, vagy palacsinta erejéig. 
A túra során elsajátítható a navigáció alapja, a balatoni 
térképek használata és sok olyan hasznos információt 
tudhat meg a résztvevő, mely segíti majd az önálló 
hajózásában. 
Helyszín: Balatonfüred kikötő, 5 perc séta az Anna Grand 
Hotelből és 1 perc az Ipoly Residence-től

A sárkányhajó egy olyan speciális, 12,5 m hosszú hajó, 
melyet elöl sárkányfej, hátul pedig sárkányfarok díszít. 
A versenyeken 18-20 lapátos két oldalt, arccal előre 
ülve, egytollú lapáttal, egy dobos adta ütemre és egy 
kormányos irányításával hajtja előre a hajót. 
A dobos háttal a menetiránynak ülve elől foglal helyet, a 
kormányos pedig hátul a hajó farában áll és a rögzített 
kormánylapáttal kormányoz. Az eddig leírtakból is 
kiderül, hogy a sárkányhajózás egy olyan közösség 
teremtő és fejlesztő sport, amelyben egyszerre, egy 
célért több mint 20-an küzdenek. Egy legénység 2 
labdarúgó csapatnyi emberből áll. 

A Balaton számos helyet biztosít a vízisízésre és 
wakeboardozásra. Az öböl és a tó általánosságban 
nyugodt vize kiváló lehetőséget teremt, hogy a kezdők 
gyorsan elsajátíthassák a sport alapjait. Minden 
résztvevő 3-4 alkalommal állhat majd a lécekre, 
deszkákra a nap folyamán, alkalmanként 15-20 

Egy vagy több napos, mindent magában foglaló 
kajak túráink ragyogó lehetőséget nyújtanak nemcsak 
kezdők, de tapasztalt kajakosok számára is, hogy 
megismerhessék a Balatont és a tavat körülvevő tájat, 
nevezetességeket. 

Magyarország első bérelhető WIA 265, WIA 330 és 
WIA 345 típusú elektromos motoros yachtokból álló 
flottájával- a minőségi charter szolgáltatások várják az 
érdeklődőket, mely által csak a hajózás adta élményekre 
koncentrálhatnak.

Vitorlázás balatonfüredi indulással
Sárkányhajózás

Vízisí Kajakozás

Elektromos yacht bérlés

RIB motorcsónakkal rövid túrák alkalmával próbálhatja ki 
minden érdeklődő a vízen való száguldás élményét. 

Motorcsónakázás



Outdoor -  tréning és csapatépítő, csapaterősítő játékok

A legmodernebb high-tech élmény, a megvalósítás 
legmagasabb fokán
 A Segway túra komplett, tematikus programcsomagokat 
kínál. Ajánlatukban élmény-, vadon- és családi 
túrák szerepelnek, melyek számos kiegészítő 
program-elemmel bővíthetők: többek között GPS-
es kincskereséssel vagy a segway túra „romantik” 
változatával. Ha igazán új, tartalmas és emlékezetes 
kikapcsolódásra vágynak, akkor fedezzék fel segwayjel a 
várost, illetve a Balaton-felvidéket.

A csapat tagok szellemi ereje összeadódik és a technika 
vívmányaira hagyatkozva logikai és szellemi fejtörők, 
útvesztők révén jutnak lépésről lépésre közelebb a 
kincshez, vagy akár balaton-felvidéki pincéhez.

Az új csapatépítési tematika egy játékos, látszólag vicces, 
ugyanakkor nagyon komoly stratégiai gondolkodást 
igénylő projekt. A 60-90 perces menetek során a 
játékosoknak különleges körülmények között kell 
odafigyelni társaikra és megállniuk helyüket. A buborék, 
amelyet a játékosok magukra öltenek, megakadályozza 
a közvetlen kommunikációt. A verbális kommunikáció 
helyét a gesztusok, a metanyelv veszi át. Hogyan 
közvetíthető az információ úgy, hogy nem a beszéd 
a legfontosabb közlési mód? Hogyan tudnak a 
csapattagok egyszerre saját magukra, csapattársaikra, 
az ellenfélre és a végrehajtandó feladatra is figyelni a 
különleges körülmények között?

Terepsegway túra 
Balatonfüreden és környékén

Geocaching, Winecaching

Buborék háború

Kérje ajánlatunkat a létszám és időpont 
megjelölésével a sales@annagrandhotel.hu 
email címen.

http://sales@annagrandhotel.hu 


Interaktív játékok

Az igazság odaát van...talán Füreden
A program menete:
A csapatépítő tréning, a szálloda teraszán kezdődik, ahol is 
egy váratlan esemény történik, melynek következtében már 
csapatokba rendeződve, a résztvevő játékosok megkezdik 
anyomozást.
A hotelban kapják az első nyomot amin el lehet indulni, 
majd további információ morzsák juttatják a csapatokat a 
falu központjába, ahol már a beépített színészek várják a 
nyomozókat. A nyomozás végén a szálloda teraszán fény 
derül mindenre, többek között arra is, hogy melyik csapat 
milyen megoldásra jutott.
 
A program nemcsak azoknak való, akik aktívan szeretnek 
részt venni különböző helyzetekben, hanem azoknak 
is, akik az adatközpont, irányítóegység, kapcsolattartó, 
kém vagy akár a csendes szemlélő szerepét választják 
a csapatokon belül – mellesleg sokszor ők adják a 
történetek brilliáns megfejtéseit is. Itt mindenre lehetőség 
van, az ötleteknek a csillagos és szabhat egyedül határt.
(3-4 óra időtartam, 4+1 színész közreműködésével)

Emberismeret? Megfelelő csapatmunka? Logika?? Csupán 
józan paraszti ész??
Ha ÖN egy eddig még ismeretlen, új szórakozási formát 
keres, akkor tisztelettel jelentjük,hogy megtalálta! Szeretett 
volna már belebújni Columbo bőrébe, hogy megtudja 
milyen lehetegy vérbeli nyomozó élete? Vagy inkább 
egy ártatlanul vádolt ember védelmére kelne, mint 
Petrocelli? Szeretné megismerni milyen érzés, mikor egy 
esküdtszékben Ön az egyik, akinek döntenie kell életről és 
halálról? Vagy szívesen szemlélné, amint mások játszanak? 
Szeretné meggyőzni csapattársát igazáról? Szeretné 
kipróbálni milyen kompromisszumra képes egy ügy 
érdekében? Próbálja ki! Öné a főszerep!
 
Főbb dramaturgiai elemek:
- a nézők rendőri szerepekbe bújva bonyolítják le a 
kihallgatásokat
- információ utáni tényleges kutatás
- többszöri, „belső” szavazáson alapuló döntések
- ügyész/ügyvéd szerepében bírósági kihallgatás
- esküdtszék a kevésbé aktív csapattagok segítségével

MISSION IMPOSSIBLE - interaktív játék 
Balatonfüreden (angol nyelven is) PÉNTEK 13



Interaktív játékok

A nyári csapatépítések egyik kiemelkedő vizes programja 
a tutajépítés. Ezt a remek feladatot olyan cégek számára 
ajánljuk, akik az élményen túl csapatépítést is szeretnének 
céges programjuk alkalmával. A trénerek tutajonként 
rendelkezésre bocsájtják az eszközöket, alkatrészeket, majd a 
jó csapatmunka eredményeként létrejönnek a tutajok. Ezeket 
később dekorálni is lehet / kell. A trénerek jóváhagyása (csak 
a biztonsági szempontok számítanak) után a tutajokat vízre 
teszika résztvevők, és 10fős csoportokban vesznek részt a vízi 
programokon.

A résztvevők által összeállított tutajok, és maguk a résztvevők 
is bizonyíthatják képességeiket.
Amennyiben a tutaj nem esik szét, és a legénység jól húzza, úgy 
a garantált a siker. A csapatok egyszerre is versenyezhetnek, 
de a körmérkőzés is megoldható.
Időtartam: 3 óra

A résztvevők vendégek programjuk főszereplőjével a start 
helyszínen ismerkednek össze.
Rövid eligazítás után megtanítjuk vendégeinket a kétütemű 
Trabant minden fortélyára, majd mindenki elfoglalja a 
számára legszimpatikusabb autót (autónként maximum 4 fő) 
és kezdetét veszi Trabi túra.
A résztvevők egy fényképes útvonalleírás szerint 
tájékozódnak és haladnak a túra útvonalán, amely során 
négy-öt állomást találnak, ahol különböző ügyességi és 
szórakoztató feladatot kellteljesíteniük csapatként, az 
állomás pecsétjének megszerzése érdekében.
A 4 állomásos Balaton-felvidéki túra időtartama 2,5-3 óra. Az 
állomásokon végrehajtott feladatokért a csapatok pontokat 
kapnak, mely pontozás alakítja majd ki a verseny
végeredményét. Az útvonalat a csapatok nem időre teljesítik! 
Azonban a feladatok végrehajtásánál minél jobban együtt 
kell dolgozniuk, hogy a legjobb eredményt érjék el...

Tutajépítés a szálloda medencéjében

GPS túra Tihanyban a Belső-tónál: 
vízi programok az elkészült tutajokkal

Trabi Túra

Íjászat, koronglövészet
Balatonfűzfőn



Indoor programajánlatok - Anna Grand Hotel**** 

• 4 pályás, automata bowling pálya (háziversenyek)
• Billiárd, darts, csocsó 
• 1200 m2-es wellness részleg 

( jóga oktatás, vízi vetélkedők, pool-party, szauna-
szeánszok, spa programok)

• borvacsorák szakértő sommelier-vel
• borkóstolók a Borharapó borozónkban 
• pálinkakóstoltatás
• sörkóstoltatás, a Zirci Apátság kézműves söreiből
• reformkori süteményeink bemutatója, 

kóstoltatása
• gálavacsorák
• grillpartyk az Árkádok alatt 180 főig
• állófogadások  

 
www.annagrandhotel.hu

 

Anna Grand Hotel**** indoor szolgáltatásai

http://www.annagrandhotel.hu 


Indoor - csapatépítő programok és vetélkedők

Vidám logikai vetélkedő, ültetett formában. Minden 
játékosnak fontos szerepe van csapata előrejutásában. 
A feladatokban kipróbálhatják kombinativ, logikai, 
képességeiket, és zenei, kulturális ismereteiket.
Választható Retro - korszakok:- 70’-es évek Amerika · 
Szocparti · Rock&Roll · DISCO korszak
A program menete: A játékvezető a résztvevőket csapatokra 
osztja. A csapatok egy-egy asztalnál foglalnak helyet, amely 
asztal közepén minden csapattag számára könnyen elérhető 
és lenyomható gomb található, amely gomb lenyomása 
egy lámpát gyújt meg ezzel jelezve, hogy mely csapat 
kíván válaszolni a feltett kérdésre. A feladatokat projektor 
segítségével vetítjük ki.  A program tartalmi elemei: · 
Film · Zene · Rekordok · Sport · Művészet · Történelem 100 
érdekes és vicces kérdés sport, történelem, zene, politika, 
technika témakörökben.

Ez a program a karácsonyi vacsora helyszínen 
megvalósítható akár az asztaloknál is. A résztvevőket 
csapatokra osztjuk. Mindegyik csapat összeméri a tudását a 
többiekkel a különböző játékállomásokon.
A csapatokat egy csoportkísérőnk elkíséri az első 
játékállomásra. Amikor ezt már teljesítették, attól fogva már 
önállóan látogatják végig az összes játékot. 
A feladatok a gasztronómiával kapcsolatosak, vannak köztük 
kóstolós, felismerős és vannak ügyességi, valamint kvíz 
játékok is. A lényeg, hogy mindegyik az ételekkel, italokkal 
kapcsolatos. Néhány kedvcsináló: Sajt- és csoki kóstolás, 
Bor-rulett, Mustard & Co., Krumpli bowling, Kártyavár-
másképp, Spicy game, stb.

Borzasztó bűntény történt, egy gyilkosság, és a vendégek 
feladata a tettes kilétének kiderítése. Szerencsére azonban 
éppen a helyszínen tartózkodik két híres nyomozó,Holmes 
és Watson Ők segítenek a csapatoknak megtalálni a 
bűnözőket és felderíteni a bűntényt. A program játszható 
akár a vacsora asztaloknál is! A résztvevők a program első 
felében egy nyomozó oktatáson vesznek részt. A detektívek 
megtanítják a csapatokat a nyomozás, helyszínelés 
technikájára, a bűnözök észjárásának megfejtésére.
A nyomozó munkában akár a valódi és mozivásznon 
látható felderítés során alkalmazott módszereket is 
alkalmazhatják a csapatok. Hangminta, ujjlenyomat 
vizsgálat, széfnyitás, illatminta, és még több más nyomozási 
módszer segíti a csapatokat a felderítésben

Vidám logikai kvízprogram és ügyességi vetélkedő
A játék legjobban a Rózsa György „Kapcsoltam” és a tévéből 
ismert „Activity” műsor kombinációjára hasonlító csoportos 
játék.Minden játékosnak fontos szerepe van csapata 
előrejutásában. A feladatokban kipróbálhatják kombinatív 
és logikai képességeiket, valamint történelmi, irodalmi 
ismereteiket. A játék lényege, hogy a megadott részletből 
kell rájönni a nagy egészre. Akár egy híres kép kis részlete, 
akár egy híres dal refrénje, akár egy térképrészlet, a lényeg, 
hogy számos RÉSZLET van, amiből meg kell fejteni az 
EGÉSZET.

A résztvevők, mint tudósok, egy világkongresszusra 
érkeznek, ahol a Föld népei, szokásai és kultúrája a fő téma. 
Kiderül, hogy nagyon kevés információ áll rendelkezésre a 
különböző nemzetek tánckultúrájáról. Ezért a kongresszus 
elnöke csapatokra osztja a megjelenteket és felkéri az ily 
módon frissen alakult kutatócsoportokat, hogy látogassanak 
el a föld kiemelt nemzeteihez és gyűjtsék össze a 
szükséges információkat. A résztvevők útjuk során logikai 
és ügyességi feladatokat oldanak meg, melyek gyors és 
sikeres megoldásával lehetőséget kapnak az adott ország 
tánckultúrája részleteinek az elsajátítására. Minél előbb 
oldják meg a feladatot, annál több idő marad a tánclépések 
elsajátítására.
A program csúcspontja, amikor az összegyűjtött 
információk alapján egy közös tánc keretén belül 
mindenki együtt mutatja be a megszerzett tudást, 
vagyis a nagy finálén mindenki közösen eltáncolja a 
megtanult koreográfiát.

Retró kvíz Crazy Gastro Game 
Detektív suli

Ötből 1  

Tánc a Föld körül 

Stresszoldó csapatépítésünk olyan elemeket tartalmaz, 
amelyek játékos formában segítenek csökkenteni a 
feszültséget. Nem csak az adott pillanatban hatnak, hanem 
a résztvevők olyan technikákat is elsajátítanak, amelyeket 
később, a mindennapok során is hasznosítani tudnak. 
A program elemek között szerepet kap a természet 
ereje, a mozgás, a tánc, a légzéstechnika, a humor, a 
koncentráció és a gasztronómia is.

Doktor természet & Doktor nevetés segít 



Indoor - csapatépítő programok és vetélkedők

A résztvevőket csapatokra osztjuk, akik a játék során rivális 
autógyárakat képviselnek. Mindannyiukat azonos feladattal 
bízzuk meg: álmaik autóját kell elkészíteniük a megadott 
alapanyagokból, majd a többiek előtt be kell mutatniuk 
az előállított jármű előnyeit és tulajdonságait. A program 
kezdetekor mindenki megkapja az előállításhoz szükséges 
alapanyagokat eszközöket. A programhoz biztosított 
kartondobozok és díszítő alapanyagok alkalmasak a 
járművek kialakításához. A program második részében a 
csapatoknak meg kell szervezniük a munkafolyamatokat 
és el kell készíteniük az autókat, majd a kidolgozott 
marketing stratégia alapján bemutatják őket a 
többieknek.

A résztvevők egy adott szituációt jelenítenek meg játékos 
formában, közösen. Most mindenki lehet forgatókönyvíró, 
jelmeztervező, rendező és természetesen sztár is! A 
különböző stílusirányzatok, kategóriák meghatározzák az 
előadás módját. A témát sorshúzás dönti el, ugyanígy a 
kort is, amikor a jelent játszódik. Ez azután elég lehetetlen 
szituációkat eredményez… A jelmezekhez szükséges 
alapanyagokat megkapják a csapatok, indulhat a 
jelmeztervezés és a forgatókönyvírás!

Al Capone, Bugsy Siegel, Lucky Luciano, ki ne ismerné 
ezeket a neveket? A 20-as években, a szesztilalom 
idején tevékenykedtek ezek az urak, akik illegális 
szeszcsempészettel, kaszinóval kerestek vagyonokat a fülledt 
hangulatú zárt éjszakai klubokban.
Játékunkban ezt a hangulatot idézzük meg, kosztümös 
játékmestereink segítségével. A résztvevőket csapatokra 
osztjuk, akiket óriási megtiszteltetés ér. Mindjárt a program 
elején a Capo di tutti capi üdvözli őket és meginvitál 
mindenkit egy szórakoztató csapatépítő programra. 
A csapatok a program kezdetén kezdőtőkét is kapnak a 
nagyfőnöktől, és a továbbiakban fő feladatuk ennek a 
tőkének a gyarapítása. Persze könnyen el is veszíthetnek 
mindent, tehát a minden hájjal megkent, dörzsölt 
játékosok vannak igazán előnyben…. De hát bárkiből 
előbújhat váratlanul a szerencsejátékos, mindenkit érhetnek 
meglepetések! 

A résztvevőket csapatokra osztjuk, és aztán azonos 
feladattal bízzuk meg: minden csapat egy megadott 
pontról építi fel a közös lego híd egy-egy részét. Minden 
csapat hídját 2 pillér tartja, amelyből az első pillér az adott 
pontról indul, a második pillér a csoportok által elérendő 
egy közös pont. A közös pillér minden csapat hídjának 
a második pillérje. Cél, hogy a közös pontban a hidak 
összekapcsolódjanak. Ezt a csapatok csak együttműködve 
tudják megvalósítani. Szükséges a létrehozás során a 
folyamatos kommunikáció és az együttes célkövetés.

Verdák 

Média Mánia 

Tiszta Amerika Lego Bridge Kreatív csapatépítő program, melynek során a csapatok 
kisebb képrészletekből külön-külön dolgoznak ki egy 
óriási vászonképet. Minden csoport egymástól függetlenül 
dolgozik egy-egy képrészleten a közös cél érdekében. A 
program lehetőséget ad az önkifejezésre, vidámságra 
és sok vidám percet okoz, mialatt az újdonsült 
festőművészek felfedezik magukban a kreatív vénát.

Mestermű

Kérje ajánlatunkat a létszám és időpont 
megjelölésével a sales@annagrandhotel.hu 
email címen.

http://sales@annagrandhotel.hu 
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