
Bázis helye 5.

Rövid leírás

Tisza-tavi Mászóbázis
Huculudvar Lovasközpont 

3386 Sarud, Kossuth út 82, 

MiniZoo                            

3386 Sarud, Kossuth út 253

Rövid leírás

A levegőben átélhető 

élményeket keresel? 

Izgalommal tölt el, ha a 

talpad alatt fütyül a szél? 

Olyan mászó és lecsúszó 

pályákat építettünk nektek 

Sarudon, amitől garantáltan 

fára fogtok mászni. A Tisza-

tó legnagyobb kötél 

akadálypálya rendszere vár 

rátok, hogy próbára tegyétek 

bátorságotokat.

Sarudon mi hucul lovakat 

választottunk ahhoz, hogy 

minősített, 3 patkós 

lovardaként álljunk a 

lovakat szeretők 

rendelkezésére. 

Gyerekeknek : Lóhoz 

szoktatás,  sétáltatás 

lóháton, lovastáborok és 

osztálylovaglás. 

Lovasoktatás : Kezdő és 

haladó lgyerekeknek és 

felnőtteknek egyaránt. 

Tereplovaglás :

Lovaglás a természetben

A Tisza-tavi MiniZoo, a 

Tisza-tó egyetlen 

magánállatkertje különleges, 

emberhez szoktatott 

állatokkal vár benneteket, 

hogy felfedezzétek milyenek 

is ezek az állatok 

testközelből.

Ha eddig lövésed sem volt 

arról, hogy mennyi izgalmat 

rejt kicsiknek, nagyoknak, 

lányoknak és fiúknak egy 

kis játékos katonásdi, akkor 

itt az ideje, hogy 

kipróbáljátok a Tisza-tó 

első     HarcMezejét .                          

A fegyvernemet ti 

választjátok ki, Paintball, 

Airsoft, Archery Tag, Laser 

Tag, Nerf vagy íjászat 

programjaink közül.

Harcmező programok :     

12 évtől :                 

1./Archery tag-  íjászharc                               

2./ Íjászat/ célbalövés 

3./Lasertag lézerharc a 

természetben.              

4./Nerf.                                             

14 évtől:                                 

Airsoft / 18 éves korig szülői 

belegyező nyilat-kozattal,                              

16 évtől:                                 

Paintball /18 éves korig 

szülői belegyező 

nyilatkozatal.

Harcmező árak:                     

Archery tag 3000 Ft/fő/2óra   

Íjászat célbalövés: 2000 Ft/óra 

Lasertag: 4500 Ft/fő/óra           

Nerf:                                        

Airsoft:   4200 Ft/fő/2óra            

Paintball:4200 Ft/fő/2óra         

Minimális létszám 10 fő 10 fő

Alapdíj 1.500 Ft/ fő/óra/9 éves korig programtól függően 17 éves korig/750 Ft/fő

3.000 Ft/ fő/óra/10 év fölött 18 évtől/ 950 Ft/fő

Szükséges-e előzetes 

bejelentkezés
igen igen igen igen igen igen

10 fő

Elérhetőségeink: https://elmenyfalu.hu/       E-mail:sarud@elmenyfalu.hu  Telefon: Szállásfoglalás: +36- 30-377-22-55 ; Információk, programok: +36- 70- 703-38-44

A helyenként feltüntetett árak az ÁFA összegét tartalmazzák. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Az Élményfalu elkötelezett célja a falusi élet értékeinek, hagyományainak megőrzése, a természet megóvása és olyan élmények biztosítása az ide látogatóknak, amelyekre 

garantáltan jó lesz visszaemlékezni. Strandolj, ugrálj vagy mássz falat a KalandParton, lovagolj Hucul lovakon, vitorlázz, kerékpározz vagy bérelj más sporteszközöket, fedezd 

fel a természetet, ha pedig elfáradtál, pihenj meg nálunk.
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Szolgáltatások
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3386 Sarud, Camping u. 5.


