
CÉGES BÉRLET és KARÁCSONYI AJÁNDÉKKÁRTYA



A vidámparkok mindig is a közösségi 
és családi élet egyik legfőbb színterei 

voltak szerte a világban. A nevetés és 

a jókedv szimbólumai. A VR 

Vidámpark ezt az érzést hozta vissza 

Magyarország mindennapjaiba, de 

egy új, modern köntösben, 8-99 éves 

korig, mindenki számára! 

MIÉRT ÉPPEN 

VIDÁMPARK?

A szórakoztatásnak eddig sosem 

látott formája, Európában is 
elsőként Magyarországra érkezett 

meg!

https://www.youtube.com/watch?v=ejtpyCYk4gs
https://www.youtube.com/watch?v=ejtpyCYk4gs


• Lokáció: Budapest, Nyugati tér, Teréz krt. 62.

• A város egyik legforgalmasabb pontja 

• Átlagos látogatási idő: 1,5-2 óra

VR ÉLMÉNYPARK

BUDAPEST 
SZÍVÉBEN   



COVID-19 TÁJÉKOZTATÓ



A koronavírus terjedésével együtt folyamatosan újabb és újabb megoldásokat kerestünk azért, 
hogy a VR-élményt még biztonságosabbá tehessük vendégeink és munkatársaink számára. A VR-játékok 
alapvetően előnyösek abból a szempontból, hogy a segítségükkel úgy tudnak együtt játszani többen, 
hogy bár a játékon belül “érintkeznek”, a valóságban nem érnek egymáshoz. Ráadásul a VR-élményeken belül 
úgy ismerhetnek meg teljesen új világokat, utazhatnak térben és időben, hogy a valóságban helyben maradnak.

Játékterünk több, mint 2000 négyzetméteren, három szinten található, és élményeink/játékaink egymástól 
biztonságos távolságban vannak, így a külön-külön érkező vendégeinknek nem kell kis helyen találkozniuk.

A kiemelt védekezés jegyében egy környezetbarát, nano ezüst és hipoklórsav
tartalmú oldattal nanotechnológiás fertőtlenítést is elvégeztettünk.

Természetesen továbbra is mindegyik eszközünket antibakteriális törlőkendővel 
tisztítjuk meg a vendégeink után, játékmestereink pedig maszkban dolgoznak. 
A maszk viselése a látogatóinknak is kötelező, ahogyan a kihelyezett 
kézfertőtlenítők használata is.



A VR LEGMAGASABB SZINTJE

A legfejlettebb technikai felszerelés segítségével a játékosok egyszerre léphetnek be a virtuális valóságba, ott egymás karaktereit 

láthatják, és valódi séta közben eddig soha nem látott mélységben léphetnek interakcióba a környezetükkel.
Ráadásul a lehető legintenzívebb, minél több érzékszervre ható élmény érdekében 4D-s hatások is érik a kalandorokat…

https://www.youtube.com/watch?v=ogPikM1T81w
https://www.youtube.com/watch?v=ogPikM1T81w
https://www.youtube.com/watch?v=1OCUp1iWtOQ
https://www.youtube.com/watch?v=1OCUp1iWtOQ


CÉGES BÉRLET
STANDARD
Ár: 490.000 Ft - 4 főre 365 napra 

Csomag tartalma

- Beat Saber vagy Fruit Ninja

- Hullámvasút vagy Szabadesés

- Autóverseny vagy Motorverseny



CÉGES BÉRLET
OPTIMUM
Ár: 750.000 Ft - 4 főre 365 napra 

Csomag tartalma

- Beat Saber

- Hullámvasút vagy katapult

- Hidraulikus autószimulátor 

vagy motorverseny 

- Captain Cook



CÉGES BÉRLET
PREMIUM

FAMILY csomag tartalma

- Dino Safari

- Captain Cook vagy Angry Birds

- Hullámvasút, katapult;

- Beat Saber vagy Fruit Ninja

Ár: 1.290.000 Ft - 4 főre 365 napra 



1. A bérlet 4 fő belépésére jogosítja fel, amennyiben az érkező vendégek létszáma 

azt meghaladja, az aktuális feltételeknek megfelelő plusz belépőjegyet kell váltani.

2. A bérlet egyszeri belépésre és a programban foglalt élményekre jogosít fel.
3. A bérlet a munkavállaló egyértelmű beazonosítása érdekében a következő

dokumentumok együttes felmutatásával érvényes:

a. bérlet + névvel és fényképpel ellátott céges kártya

b. bérlet + névvel ellátott céges kártya (ha nem fényképes) + egyéb fényképes 

igazolvány

c. bérlet + munkáltató által megküldött névsor + fényképes igazolvány

d. bérlet + munkáltató által kiadott igazolás + fényképes igazolvány
4. A bérlet egy napon egyszer használható fel nyitvatartási időben, előzetesen 

egyeztetett időpontban.

A felhasználásra vonatkozó 

szabályozások:



STANDARD

Csomag összetétele:

Beat Saber, Hullámvasút, 

Katapult, VR Gun,

Hidraulikus autószimulátor 

vagy motorverseny

KARÁCSONYI 

AJÁNDÉKVOUCHER 

CÉGEKNEK

2 főre 7 900 Ft

4 főre 14 900 Ft

PREMIUM

Csomag összetétele:

Dino Safari, Beat Saber, 

Beat Saber, Assassin’s Creed, 

Motorverseny vagy Autóverseny

2 főre 13 900 Ft

4 főre 22.900 Ft



KONTAKT

Galló Illés
illes.gallo@vrparkeu.com

+36 30 532 2254


