JAR - LETO

TRADIČNÉ / ŠPORTOVÉ / DOBRODRUŽNÉ AKTIVITY

PREDSTAVENIE ĽAHKÉHO
JAZDECTVA
Bojové umenie pochádzajúce z 10.
storočia Vám predstaví majsterka
sveta v lukostreľbe na koni, ktorá
získala striebornú medailu.
Lukostrelec na koni je jazdec
vyzbrojený lukom, a je schopný
strieľať počas jazdy
z konského chrbta.

HONBA ZA POKLADOM

LUKOSTREĽBA
V ZÁMOCKOM PARKU

Autentický teambuildingový program
plný napätia. Protagonisti nášho lovu
pokladu sú Amadeovci, tak ako aj
stratený náhrdelník a známe lahodné
jablká z Vrakúne. Cieľom tejto hry
je prejsť radom výziev, ktoré vás
dovedú ku konečnému cieľu, ktorým
je uchovanie dobrého mena Lászla
Amadeho. Určite využijete svoju
kreativitu a schopnosť pracovať
v tíme. Hrajte a buďte súčasťou
histórie!

Lukostreľba je jedným z najznámejších
bojových umení na svete. Vo veľkých
otvorených priestranstvách to bola
veľmi úspešná technika pre lov,
na ochranu stáda a na vojnu. Bola to
určujúca charakteristika starovekých
maďarských kmeňov, ktorá sa teší
znovuzrodeniu. Lukostreľba je
jedinečný šport, ktorý zaujme mnohých
z nás. Zabezpečujeme príslušenstvo a
terče.

RYŽOVANIE ZLATA
V KAŠTIELI
Ryžovanie zlata je starobylé remeslo
našich predkov zo Žitného ostrova.
Naučíte sa malé triky ryžovania zlata.
Počas programu pracujete s ozajstným
zlatom. Na konci nášho programu
čaká na hľadačov zlata hodnotná
cena. Nosiť zlato je príjemný pocit,
ale ryžovať zlato a nájsť zlaté zrnká je
zážitok na celý život!

Jeden z najmodernejších
a nadčasových teambuildingov, ktorý
môžeme ponúknuť. Majsterka sveta
v lukostreľbe na koni, ktorá získala
striebornú medailu, vedie školenia
sebapoznávania a školenia zvládania
konfliktov. Práca s koňmi zvyšuje
tímové a vodcovské schopnosti,
pričom kôň je pomocníkom a zároveň
katalyzátorom.
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TEAMBUILDING S KOŇMI

STREĽBA NA ASFALTOVÉ
HOLUBY
Strieľa sa na letiace asfaltové disky tzv.
holuby, ktoré sa vystreľujú (jeden alebo
dva holuby) pred strelecké stanovište
a po úspešnom zásahu sa viditeľne
roztrieštia. V tomto type streľby je
doležitý postreh a presnosť. Streľba
na asfaltové holuby je odvážnou
streleckou aktivitou.
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DEGUSTÁCIA
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POLDENNÝ SPLAV
Nechajte sa očariť krásou
žitnoostrovskej prírody v rámci
vodnej túry na bodických ramenách
a na Dunaji.
Zaujímavosť: Počas splavu Vás
čaká „blúdenie“ na skoro
nedotknuté miesta. (kenu)

RAFTING

ŠLAHANIE ČAJU MATCHA
A VŠETKO O ČAJOCH

Moderný kanál s divokou vodou
v Čunove, sa nachádza len 30 min.
cesty autom z nášho hotela.
Nenechajte si ujsť rafting v 6
miestnych člnoch v jedinečnom
areáli vodných športov.
Neváhajte a aspoň raz za život
vyskúšajte túto aktivitu.

Dobrý čaj má krásnu farbu, pekné
lístky, výbornú vôňu a skvelú
chuť. Účastníci tak prejdú rôznymi
zaujímavými čajovými aktivitami,
ochutnávkami, prednáškami, a
workshopom. Účastníci sa naučia
tajomstvá prípravy čaju v štýle
Kung-Fu Pu-Erh, Sencha a pod.
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ESCAPE ROOM
Chcete zažiť tímové dobrodružstvo
a spoluprácu? Escape Room je
interaktívna zábavná hra vytvorená
pre skupiny priateľov, kolegov či
rodiny za účelom poriadne potrápiť
ich hlavy. Hľadajte skryté úlohy, riešte
hlavolamy, nechajte sa strhnúť hrou.
Spolupracujte a komunikujte. Len tak
sa dostanete opäť na slobodu.
Ale buďte rýchli, čas beží a máte len
60 minút. Zvládnete to?

Aktivita vhodná na posilnenie
tímového duchu. Tímové maľovanie
je založené na komunikácii
a zladení t ímu s využitím vašej
kreativity.
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KREATÍVNE TÍMOVÉ
MAĽOVANIE

OCHUTNÁVKA CIGÁR,
RUMU ALEBO KÁVY
V cigar roome Vám radi zabezpečíme
ochutnávky cigár a rumov podľa Vašej
predstavy. Na spríjemnenie ochutnávky
Vám radi zabezpečíme aj príjemnú jazz
hudbu.
Zaujímavosť: Interaktívny program
spojený s odborným výkladom.

TÉMATICKÉ VEČERE

RELAX

TRADIČNÝ ČAJ O PIATEJ
S HUDBOU A S BALETOM
Tradičný čaj o piatej si môžete
vychutnať v našej krásnej cukrárni.
Ochutnajte kávové a čajové
špeciality podávané v porceláne
Herend a chutné domáce zákusky
a tradičné sendviče.
Zaujímavosť: Vychutnajte si čaj
o piatej s príjemnou hudbou alebo
baletným predstavením.

LETNÉ KINO PRI BAZÉNE

PLEIN AIR OBED
ALEBO VEČERA

Po horúcich letných večeroch Vás
pozývame do nášho anglického
parku, kde Vás čaká neštandartný
filmový zážitok. Vyberte si Váš
obľúbený film a zabavte sa s
priateľmi po letnom barbecue party
pod hviezdami. Samozrejme, že
nemôže chýbať ani teplý popcorn.

Vychutnajte si večeru v zámockom
parku. Servíruje sa pri veľkom
spoločnom stole, jednoducho,
ale v o to srdečnejšej a rodinnej
atmosfére. Podávajú sa tradičné
žitnoostrovské jedlá.

NEDEĽNÝ BRUNCH
Kúzelné jedlá sú pripravované
z regionálnych a čerstvých surovín
z nášho hospodárstva. Brunch sa
podáva formou bohatých bufetových
stolov so skvelými predjedlami,
lahodnými polievkami a rôznymi
gurmánskymi hlavnými jedlami. Vaše
chuťové poháriky poteší SLADKÝ
BAR (candy bar) ponúkajúci širokú
škálu sladkých dezertov, a nahú tortu.
Každú nedeľu od 12:00 do 15:00
GASTRO WORKSHOP

PRÍPRAVA ČOKOLÁDY
A PRALINIEK
Niečo pre milovníkov čokolády!
Odborný výklad o čokoláde a vlastná
príprava čokolády a praliniek presne
podľa Vašej predstavy. Môžete tak
vytvoriť originálny darček či vlastnú
firemnú identitu. Zaručíme Vám
kvalitu chutí ručne robených praliniek
a čokolády. Výroba čokolád a praliniek
prináša radosť a kreativitu.

BRAINSTORMING ALEBO
SEMINÁR POD HOLÝM
NEBOM
Organizujte neštandardný seminár a
nechajte sa inšpirovať nápadmi
na čerstvom vzduchu v zámockom
parku.
Zaujímavosť: Ideálne spojenie
geniálnych nápadov s príjemným
posedením.

GASTRO WORKSHOPY

PRÍPRAVA DOMÁCEJ
ŠTRÚDLE

RELAX

HAMAM - TURECKÝ KÚPEĽ
Nezabudnuteľný zážitok pre skupiny
v pravom tureckom Hamame. Očistný
kúpeľ trvá približne 2 hodiny pričom
okrem tela sa očistí aj duša, človek
duševne pookreje a očistia sa aj naše
spirituálne zmysly.
Zaujímavosť: Okrem kúpeľného
rituálu Vám ponúkame aj vodnú
fajku, turecký čaj, baklavu či brušný
tanec.

Účastník získa prehľad o príprave
domácej štrúdli. Prípraví sa cesto,
kým sa cesto nechá odležať účastníci
si pripravia plnku (jablkovú, višňovú,
tvarohovú) podľa vlastných chutí.
Odležané cesto sa povyťahuje a
naplní, potom sa prenesie na plech
a pečie v peci. Výsledkom spoločnej
práce je chutná domáca štrúdľa, ktorú
účastníci spoločne skonzumujú.

PRÍPRAVA KVÁSKOVÉHO
CHLEBA
Niet nad pocit, keď Vám do nosa
udrie vôňa čerstvého chleba, ktorý
je ešte aj zdravý. Tajomstvá prípravy
kváskového chleba Vám predstaví
prvá dáma kvasenia na Slovensku.
Na začiatku získa účastník krátky
úvod do histórie kvásku, a neskôr
si prejde celým procesom prípravy
chutného domáceho kváskového
chleba.

PRECHÁDZKA LESOM
Absolvujte dlhú prechádzku v lese
Amade, ktorý sa rozprestiera neďaleko
kaštieľa. Svieža vôňa rastlín, trilky
spevavých vtákov a pohľad na
mierumilovne plávajúce divé kačice
očarí všetky vaše zmysly. Pre lepšiu
orientáciu Vám zabezpečíme mapku s
vyznačenou trasou.
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