
CRAZY RUSH
A crazy rush őrületes lendülettel és 
elképesztő mozdulatokkal valóban új 
dimenzióba repít.  A játék szó itt új 
értelmet nyer. VR szemüveggel 
a legbátrabbak versenyezhetnek 
egymással, VR szemüveg 
nélkül pedig több 
játékszinten mérhetik 
össze bátorságukat. 
6 éves kortól ajánljuk, 
nehézségi szintek 
száma: 12.

WONDER TOUR
Az igazi szórakozás, ahol nem csak a „moziban” ülők, 

de az őket nézők is jót nevetnek! 8 különböző 
nehézségi szintű film közül lehet választani. 

A 4DX mozi technológiának köszönhetően 
olyan, mintha a filmek főhőse lennél. 

6 éves kortól ajánljuk, nehézségi 
szintek száma: 8.

ROCKETMAN
A szelíd attrakciók egyike, mely Jet 
Pack és VR szemüveg segítségével 
repít ismert és ismeretlen tájakra, 
megismertetve a környékbeli 
látnivalókat és Magyarország 
attrakciót. Kihívást a 
magasság jelenti, csak 
annak ajánlott, aki nem 
tériszonyos. 8 éves kortól 
ajánljuk, választható 
programok száma: 8.

MAGIC WORLD
230 m2-es vasúti modell terepasztalunk a környék 

látnivalóival üdítő pihenés az izgalmas játékok között. 
A vonatok gombokkal indíthatók, emellett 60 egyéb 

attrakciót lehet vezérelni és egy kvíz segítségével 
kiderülhet az is, hogy ki az, aki minden apró részletet 

megfigyelt az asztalon. 2 éves kortól ajánljuk.

THUNDER RACE
Valódi Forma1 versenyzőként 
a játékosok kipróbálhatják 
magukat az olasz monzai pályán. 
Élethű autószimulátorunkban 
megtapasztalhatják 
a valódi versenyzést, 
a szimulátor mozgásával 
egyből érezhető, ha nem 
jó íven vagy túl gyorsan 
veszik be a kanyart. 
8 éves kortól ajánljuk.

TURBO CHARGER
Se fülsiketítő zaj, se benzingőz, csak a száguldás öröme. 

Az e-gokart pálya csúszós felületén az nyerhet, aki jó 
technikával és megfelelő sebességgel száguld végig a pályán. 

500 méteres szakaszon 4-5 éles kanyar teszi nehézzé 
a versenyt. 10 éves kortól ajánljuk, nehézségi szintek száma: 5.

MOZI
56 fős, az országban legmodernebb hang és vetítéstechnikával 
felszerelt multiplex moziterem. Hetente megújuló filmkínálattal, 
premierekkel és egyedi igények alapján szervezett vetítésekkel 

teszi felejthetetlenné a Funcity élményt.

Céges csapatépítés 
vagy Családi nap?
2022 június 3-án megnyílt az ország leginnovatívabb 
szórakoztató központja Bükfürdőn, mely garantáltan 
felpezsdíti a szürke hétköznapokat. Felejthetetlen 
élmények, kiszakadás a mindennapokból, a kikapcsolódás 
új dimenziója várja a hozzánk érkezőket.

Versenyezhetsz Forma1 pilótaként, körberepülheted 
az országot VR szemüveggel, megnyerheted az e-gokart 
versenyt vagy indulhatsz a Crazy Rush bátorságpróbáján.
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VENDÉGLÁTÁS
A szórakoztató központban két vendéglátóegység található, melyben hűtött üdítő italok, snack-ek, moziélményhez 
elengedhetetlen popcorn és nachos, valamint meleg ételek várják a vendégeket. Óriáspalacsinta kínálatunk széleskörű, 
de igényekhez illeszkedően egyedi rendelést is tudunk teljesíteni. 

CÉGES AJÁNLAT
Maximális egyidejű befogadóképesség: 150 fő
Szórakoztató központ területe: 1500 m2

Parkolás: 20-50 méterre a fürdő ingyenes parkolójában, parkolóhelyek száma 300 autóférőhely

Példák az elérhető programcsomagokra:
LÉTSZÁM (FŐ) IDŐTARTAM (ÓRA) ÁR (NETTÓ FT) / FŐ MOZIVETÍTÉS FELÁR (NETTÓ FT) / FŐ

15 - 40 2 – 3 6.000 – 18.000

1.100 Ft / fő

41 - 60 3 – 4 5.700 – 17.000

61 - 80 4 – 5 5.500 – 16.000

81 -100 5 – 6 5.200 – 15.500

101 - 120 6 – 7 egyedi napi ajánlat alapján

121 - 150 7+ egyedi napi ajánlat alapján

* a létszám és időtartam arányok tájékoztató jellegűek, a rendezvények az esetleges egyedi igényekhez illeszhetőek. 
** 80 fő felett a 1,5 – 2 órás mozivetítés is része lehet a tervezett időtartamnak, 80 fő alatt az időtartam meghosszabbodik.

Kérd egyedi ajánlatunkat, mely során a rendezvény létszámához, a rendezvényre szánt időintervallumhoz és a személyes 
igényekhez illeszkedő pontos árat tudjuk elküldeni!

Elérhetőségek
info@funcity.hu
Lencsés Tamara
+36 30 445 1474
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85 km, 1 óra

Budapest
200 km, 2 óra

95 km, 1 óra

40 km, 35 perc

Szombathely
30 km, 25 perc

20 km, 20 perc

80 km, 1 óra 20 perc

70 km, 1 óra

110 km, 1 óta 30 perc

160 km, 2 óra

150 km, 1 óra 30 perc


