
 OSZTÁLYKIRÁNDULÁS 

 

Osztálykirándulás a Királyok Városába és Kelet-közép Európa legnagyobb 

filmes élményközpontjába 

 

Székesfehérvár – Etyek – Székesfehérvár 1 napos program busszal 

 

Az akció időtartama: 2014. március 15 – 2014. június 30, minden héten hétfőtől vasárnapig, 10.00-

17.00 óra között 

 

 

Székesfehérvári választható program 

 

1, Kalandozás a királyok városában – interaktív felfedező 

túra a Középkori Romkert – Nemzeti Emlékhely 

látogatásával  

Idegenvezetőnk megismerteti az osztályt a város legszebb 

látnivalóival,  legizgalmasabb legendáival. Irány a középkori 

koronázó város, ahol egykori királyaink nyomába szegődünk. 

Végül fény derül a kérdésre: hány királyt koronáztak 

Székesfehérváron? 

Ajánlott 10-16 éves korig, időtartam: 2 óra 

 

2. Titkos Helyek - titokkereső kalandjáték a királyok városában 

Székesfehérvár történelmi belvárosában egy kártyacsomag rejtélyes feladványai segítségével tárul fel 

az egykori királyi központ titokzatos, sorsfordító múltja. Székesfehérvár legfontosabb helyszíneit és 

történelmi eseményeit fedezheti fel az osztály az izgalmas játék során.  

Ajánlott 12-18 éves korig, időtartam: 1,5 - 2 óra 

 

3. Mesebeli időutazás – játékos felfedező túra és a 

Hetedhét Játékmúzeum látogatása  

Van egy varázslatos hely Székesfehérváron, amelynek 

legöregebb lakója a legfiatalabb. Ehhez hasonló talányok és 

csodák várják az osztályt a Hetedhét Játékmúzeumban. Több 

ezer miniatűr játék- és baba mesés történetébe pillanthatnak 

be a gyerekek az "Utazás Játékországba" programon. 

Ajánlott: 6-10 éves korig, időtartam: 3 óra 

 

 

Etyek – Korda Filmpark 

 

- Stúdiótúra az etyeki Korda Filmpark és 

Látogatóközpontban (kiállítócsarnok interaktív filmes 

kiállítással, kültéri díszletvárosok - 20.000 nm középkori 

Róma és 6.000 nm New York, a kültéri díszletek a 

mindenkori forgatások függvényében látogathatóak)  

- A csoportok a New York utcában osztályképet 

készíthetnek, a pontos helyszínt és a csoport beállítását 

maguk választhatják meg 



 OSZTÁLYKIRÁNDULÁS 

 

- Az osztályok a Korda éttermében ebédet kapnak (egytálétel 

+ fagyi) 

- Az elkészült osztályképeket folyamatosan feltöltjük a 

facebook oldalra   (www.facebook.com/KordaFilmpark)  

az album megtekintéséhez lájkolni kell az oldalunkat 

- 10a képeket külön lehet lájkolni, a legtöbb lájkot begyűjtő 

kép nyer, a szavazást június 30-án zárjuk le 

- a Korda Filmpark ajándékaként a nyertes képet 70x100 cm-

es méretben kinyomtatva, kasírozva átadjuk a tanév 

kezdetekor 

 

 

BÓNUSZ 

 

- A nyertes osztály 2014. őszén ismét ellátogathat a Filmparkba, és térítésmentesen részt vehet az 

interaktív csapatépítő filmes programunkon, mely az „Idő Foglyai” nevet viseli. 

- A program során valódi stábbal, valódi filmklipet forgathatnak, melyhez kültéri és beltéri 

díszleteket, berendezéseket is igénybe vesznek. 

- Az elkészült filmet vágás után megnézhetik a mozitermünkben, és DVD-n haza is vihetik. 

 

 

Utazás: 49 fős busztranszfer Székesfehérvár-Etyek-

Székesfehérvár útvonalon. 

 

Árak (30 fő esetén): 7.000,-Ft/fő, mely minden felmerülő 

költséget tartalmaz 

 

Tourinform Iroda  

8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4., Hiemer ház 

www.turizmus.szekesfehervar.hu 
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http://www.turizmus.szekesfehervar.hu/
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