
KRISTÁLY TORONY KALANDPARK
- B Ü K F Ü R D Ő -

A Kristály Torony Bükfürdőn várja kalandra éhes iskolás vendégeit, egy kilométernyi kihívással, tapasztalt barátságos animátorcsapat  
hathatós segítségével. A Kristály Torony 17 méter magas, 35 méter széles és 90 elem teszi teljessé. A kötélpálya szerves eleme a 

szabadság, saját döntésünk szerint haladhatunk, akár kihagyva a nehezebb elemeket, vagy éppen megismételve a számunkra tetsző 
szakaszokat. A szétáradó adrenalin érzete, a végtelen biztonsága élménye teszik örökké a kalandparkunkban töltött néhány órát.  

Az óriáshinta a magasba repít, az ügyességről a mászó fal vagy az íjászat gondoskodnak. Létesítményünk minden korosztály számára 
felejthetetlen szórakozást biztosít. A kalandpark lábánál elhelyezkedő Mini Kristály Torony már 3 éves kortól várja vendégeit, melyen a 
legfiatalabb generáció képviselői önállóan, száz százalékos biztonság mellett tudják próbára tenni képességeiket. Számtalan, fiatalokból 
álló baráti társaság, osztály érkezik hozzánk iskolai programok keretében. A Kristály Torony lábánál álló Villa Rosato cukrászműhely és 

cukrászda pedig megfelelő helyszínt biztosít az izgalmas kaland levezetéséhez.

A PROGRAM ÁRA

Az árak csoport esetén érvényesek, minimum létszám 15 fő. Tanároknak, kísérőknek a belépés ingyenes.
Előzetes bejelentkezés szükséges! Elérhetőség: info@kristalytorony.hu

Öltözet: Sportos ruházat, zárt cipő!

KRISTÁLY TORONY KALANDPARK - BÜKFÜRDŐ
Egy hely, ahol minden szabad levegőn töltött pillanat mosolyt csal az arcokra.

KRISTÁLY TORONY KALANDPARK
9740 Bükfürdő, Nyárfa utca 2. • info@kristalytorony.hu • T: +36-36 30 200 2866 • F: +36-94-558-031 • www.kristalytorony.hu

AJÁNLATUNK ÁLTALÁNOS ISKOLÁS CSOPORTOKNAK

Kristály Torony kalandozás a kalandpark 3 szintjén (3 nehézségi 
fokozatban) akár 15 méter magasan. A legkisebbeknek mini  
Kristály Torony használat már 3 éves kortól (140 cm magasság 
alatt csak a mini Kristály Torony használható.) Állandó animátor 
kíséret, felügyelet, koordináció, Étkezési lehetőség, Iskolás  
ebédmenü (leves+főétel)

• Csésze leves + Paradicsomos spagetti sajttal 1 550 Ft
• Csésze leves + Rántott csirkemell 1 650 Ft
• Csésze gulyásleves + feherkenyér 1 100 Ft

Külön kérhető: Kézműves sütemények, torták, kézműves fagylalt, 
aprósütemények (sós, édes)

Étkezés nélkül: 1 400 Ft

AJÁNLATUNK KÖZÉPISKOLÁS CSOPORTOKNAK

Kristály Torony kalandozás a kalandpark 3 szintjén (3 nehézségi 
fokozatban) akár 15 méter magasan. Állandó animátor kíséret, 
felügyelet, koordináció, Étkezési lehetőség, Iskolás ebédmenü 
(leves+főétel)

• Csésze leves + Paradicsomos spagetti sajttal 1 350 Ft
• Csésze leves + Rántott csirkemell 1 450 Ft
• Csésze gulyásleves + fehérkenyér 900 Ft

Külön kérhető: Kézműves sütemények, torták, kézműves fagy-
lalt, aprósütemények (sós, édes)

Étkezés nélkül: 2 000 Ft
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