
 

 

 

PROGRAMKÍNÁLAT 

Programkínálatunkkal egy olyan programpalettát állítottunk össze ügyfeleink számára, ami 

változatosságot nyújt mind kültér és beltér tekintetében, mind pedig az aktivitás jellegében, hogy az 

kulturális, szellemi vagy éppen extrém és hogy az szárazon történik vagy éppen vízen – kihasználva a 

karnyújtásnyira lévő Öreg-tó kínálta lehetőségeket. Program beiktatásával a délelőtti szakmai tartalom 

utáni ebédet egy kikapcsolódást, csapatépítést jelentő aktivitás követheti, egésznapos eseménnyé 

téve a napot a kollektíva számára.  

Beltér/kulturális program 

Kastélylátogatás 

A kastély frissen felújított, a tatai Öreg-tó partján, a Malom és Kacsával szemközti parton fekszik.  Az 

Esterházy család grófi ágának gyönyörűen felújított tatai kastélya gazdagon berendezett belső tereivel, 

felújított kertjében, kávézóval és múzeumbolttal várja az ide látogatókat. A megújult kastély számos 

helyiségében korhű és eredetileg a családhoz tartozó bútorokkal és festmények idézik meg a barokk 

idők hangulatát. Interaktív eszközök (érintőképernyők és filmek) teszik korszerűvé a régmúlt 

megtekintését. www.tataikastely.hu 

Ár, létszám, időtartam: A csoport idegenvezetést kap, amin a minimum létszám 15 fő (a minimum-

minimum 10 fő). 30 fő felett csoportbontással haladnak. A vezetés díja 10.000 Ft/csoport. Időtartama 

70 perc. Belépődíj: 2 400 Ft/fő 

Megközelítés a Malom és Kacsától:  

utcai kisvonattal 3 perc  sétahajóval 5 perc séta a tóparti sétányon 250m 

A kisvonat és a sétahajó külön rendelendő 
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Beltér/extrém program 

eGokart 

1 800 m2 fedett gokartcsarnok, 500 m2-es vendégtérrel Forma1 stílusú bútorzattal, elektromos 

gokartokkal, amik halkan, füst nélkül és gyorsan suhannak. Nagy élmény, mert a gokartok igen 

intenzíven gyorsulnak és nagy előnyük, hogy mivel nincs kipufogó füst, így nem lesz füstszagú a 

játékosok ruházata. Futamonként 4-5 gokart mehet egyszerre a pályán 8 perces futamokkal. Minden 

versenyző rövid és hasznos oktatást kap a gokarthasználatról és felelősségvállalási nyilatkozatot tesz. 

A futamok közötti időben a futamra felkészülő vagy futamok után pihenő személyek szabadon 

használhatják az előcsarnok vendégterében lévő biliárdasztalokat, csocsót és darts falakat illetve 

italozhatnak (italpult, bárszékek, boxok). www.tatakart.hu 

Ár, létszám. időtartam: 2 500 Ft/fő/futam. 4 főtől 100 főig (utóbbi esetében a 20 csapat 8 perces 

futamokkal bő 2,5 óra alatt végez a programmal). Minden versenyző külön új maszkot kap, melynek 

ára 600 Ft és ezzel használja a kötelezően hordandó bukósisakot (a maszk megmarad emléknek vagy 

használható más pályán). 

Megközelítés a Malom és Kacsától:  

autóval vagy busszal 5 perc utcai kisvonattal 10 perc 

 A kisvonat külön rendelendő 

 

http://www.tatakart.hu/


 

 

Kültér/vízi programok 

Sárkányhajózás 

Sárkányfejjel -és farokkal díszített 13,5 méter hosszú kenujellegű hajó, aminek szélessége 1,15 méter, 
súlya pedig 250 kg. 16-20 fő fér el benne, akik veszettül lapátolhatnak a hajóban két oldalt, arccal előre 
ülve, egy tollú kenulapáttal. Az ütemet egy dobos adja, aki háttal a menetiránynak a csapatra nézve ül 
illetve a hajóban farában foglal helyet a kormányos, aki biztosítja a megfelelő irányt és összehangolja 
az evezősök munkáját. A sárkányhajózás nem igényel különösebb előképzettséget az úszni tudáson 
kívül (aki nem tud úszni, ő mellényt visel). A vízmélység, ahol hajózunk 60-140 cm. Bárki, aki fogékony 
az új iránt, szereti a vizet, kipróbálhatja; nők, férfiak, korra való tekintet nélkül evezhetnek a 
győzelemért. Jó csapatépítő program, közösséget kovácsol. Nincs még egy olyan csapatsport, ahol egy 
közös célért két labdarúgócsapatnyi ember küzd. 

Ár, létszám, időtartam: A minimum létszám 10 fő. Egy hajó maximum 20 főt fogad be és 3 db 

versenyhajó és 3 db sétahajó áll rendelkezésre, ez összesen 120 főre biztosít játékot. A program lehet 

csak sétahajókázás könnyed evezéssel és lehet szervezett, vezetett verseny is. Utóbbi is vezetéssel 

történik, gyakorlással és versenyfordulókkal, aminek időigénye 120 főnél 3 óra. Igény szerint kupa a 

győztes csapatnak és oklevél minden versenyzőnek. Ár: 18 000 Ft/hajó/óra, a verseny levezetési díja: 

25 000 Ft/óra. Például egy 40 fős csapat sétaevezése 2 órában 72 000 Ft, ha versenyt is kérnek, akkor a teljes 

ár 72 000 + 50 000 = 120 000 Ft. 

Megközelítés a Malom és Kacsától:  

utcai kisvonattal 2 perc  sétahajóval 5 perc séta a tóparti sétányon 350m 

A kisvonat és a sétahajó külön rendelendő 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektromos motorcsónak 

Ár, létszám, időtartam: A minimum létszám 1 fő, maximális létszám 5 fő. 19 900 Ft/óra, amiben egy 

kényelmes tókör 15-20 perc. Kis létszámhoz vagy nagyobb létszámú csoport csapatainak jó választás, 

több állomásos játékhoz. 

 

Vitorlázás 

Ár, létszám, időtartam: Május 1. és október 1. 

közötti időszakban áll rendelkezésre. A minimum 

létszám 1 fő, maximális létszám 6 fő. Díja 11 000 

Ft/óra/hajó. Egy kényelmes tókör 15-30 perc. Kis 

létszámhoz vagy nagyobb létszámú csoport 

csapatainak jó választás, több állomásos játékhoz. 

 

 

Megközelítés a Malom és Kacsától:  

séta a tóparti sétányon 10m a kikötőig 

  



 

 

 

Kültér/utcai programok 

Segway 

Segway-en utazva a legpraktikusabb Tata 

szépségeinek felfedezése; gyors és élvezetes a 

Segway-ek hátán utazva, manőverezve. 10 db 

segway áll rendelkezésre és 3-féle túra választható, minden túra vezetéssel: 

Angolpark túra – útvonala az Esterházy kastély -> tatai vár -> suhanás az Öreg-tó partjának 

legszebb részén -> Angolpark -> Cseke-tó megkerülése a műromok mentén. Időtartama: 1,5 

óra, ára: 9 000 Ft/fő 

Városnéző túra – útvonala a Kálvária domb -> Esterházy kastély -> tatai vár -> suhanás körbe 

az Öreg-tó partján. Időtartama: 2 óra, ára: 10 000 Ft/fő 

„Legnépszerűbb” túra – útvonala a Kálvária domb -> Esterházy kastély -> tatai vár -> suhanás 

az Öreg-tó partjának legszebb részén -> Angolpark -> Cseke-tó megkerülése a műromok 

mentén. Időtartama: 2 óra, ára: 10 000 Ft/fő 

Mind3 túra kiegészíthető további célállomással, mint 

• Esterházy kastélylátogatás: a választott túra díján felül 50%-os kedvezményes 

kastélybelépőjegy 1 200Ft/fő, plusz időtartama 70 perc www.tataikastely.hu 
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• Esterházy Pezsgőgyárlátogatás: a választott túra díján felül 14 000 Ft/csoport, plusz 

időtartama 60 perc  www.pezsgogyar.com  

• Antik Villa felkeresése, ami a világhírű Henry Milne lovastréner villája volt hajdan, ahol korabeli 

jelmezes fotózásra van lehetőség. www.antikvilla.hu. Díja a választott túra díján felül 1 000 

Ft/fő, plusz időtartama: 60 perc 

 

Ár, létszám, időtartam: A minimum létszám 8 fő, maximális létszám ennek többszöröse. Az ár és az 

időtartam a túráknál és a kiegészítő célállomásoknál feltüntetett. 

 

Megközelítés a Malom és Kacsától:  

séta a tóparti sétányon 50m a Segway tárolóig.   

 

Happy Train tatai városnézés 

Tata - a "Vizek és az Esküvők 
Városa" kisvonaton 45 percben 

A városkör főbb látnivalói: Öreg 
tó – Tatai vár – Kálvária domb – 
Kossuth tér – Szent Kereszt 
templom – Hajókikötő – 
Esterházy Kastély – Várkanyar – 
Kapucinus templom – Pálma 
Rendezvényház – Cseke tó – 
Építők parkja 

Ár, létszám, időtartam: A minimum létszám 18 fő, maximális létszám 54 fő. A vonat bérlési díja 

vezetéssel 70 000 Ft/óra 

Megközelítés a Malom és Kacsától:  

séta a Malom és Kacsa előtti parti sétányra, ahova érkezik a Train, 10m   

 

 

 

http://www.pezsgogyar.com/
http://www.antikvilla.hu/


 

 

Kültér/erdei program 

 

 

 

 

 

 

Fényes Tanösvény túra 

Az egész évben látogatható Fényes Tanösvény egy 43 állomással rendelkező, 1,5 kilométer hosszú 

ökoturisztikai útvonal és cölöpsétány, amely interaktív módon mutatja be a fürdő területének 

természeti kincseit. Egyszerre informatív és szórakoztató turisztikai attrakció, mely bővelkedik 

kalandokban: a forrásokból enyhén szénsavas, 20-22°C hőmérsékletű víz tör fel és önállóan, kötélhídon 

valamint csónakkal járhatja be a csoport és csodálhatja meg a karsztforrások lenyűgöző élővilágát.  

Ár, létszám, időtartam: A csoport idegenvezetést kap, amin nincs minimum létszám. A részvételi díj 

16 fő alatti létszám esetén 1 600 Ft/fő, 16 főtől 1 400 Ft/fő. A szakvezetői kalauzolás díja 20 000 

Ft/túra. A túra időtartama kb. 70 perc. https://tataifenyestanosveny.hu/  

Megközelítés a Malom és Kacsától:  

autóval vagy busszal 10 perc utcai kisvonattal 20 perc  

A kisvonat külön rendelendő 

 

 

 

https://tataifenyestanosveny.hu/


 

 

 

Kültér/sport programok 

 

 

 

 

 

 

Sportnap helyszíne – Építők Parkja, Tata 

A park egy tágas, több mint 13 hektáros füves rét két erdősáv között a tatai Öreg-tó partján, a parti 

sétány végén, amin hosszábban vezet át egy aszfaltozott sétány jobb és baloldalán elterülő 

sportpályákkal, játszóterekkel. Kiváló helyszín egy komplett sportnaphoz, ahol  

• felnőttek számára kialakított 

ügyességi játszóterek 

• strandröplabdapálya 

• strandfocipálya 

• fitness park 7-féle berendezéssel 

• kondipark 6-féle 

kondícionálóberendezéssel 

• ping-pong 

• mini multisportpálya aszfaltborítással, 

amin kosárlabda és foci űzhető 

• mini focipálya 

• Nagyméretű gumiborítású 

multisportpálya, amin kosárlabda és 

foci űzhető 

• Bicikli pumpapálya 

• és sok szabad zöldterület található

Ár, létszám, időtartam:  https://www.freesportparks.hu/epitok-parkja-tata A komplexum Tata város 

tulajdona, amit a város üzemeltet és partnerkapcsolatunk keretében rajtunk keresztül bérelhető 

rendezvényekre a város által megszabott díjon. 

Megközelítés a Malom és Kacsától:  

autóval vagy busszal 5 perc utcai kisvonattal 5 perc séta 500m, 10 perc 

A kisvonat külön rendelendő 

https://www.freesportparks.hu/epitok-parkja-tata


 

 

 

Beltér/Kóstolás programok 
 
 

 

 

 
 

 
Borkóstolás, pálinkakóstolás 
 
Partnerünk a Cult of Wine https://www.cultofwine.hu/bemutatkozas/  

Ár, létszám, időtartam: Minimális létszám 4 fő, maximális létszám 100 fő. Az italok kóstolásának 

időtartama rugalmas, idomulhat a rendezvény ütemtervéhez; az ára pedig függ az összeállított 

borsortól és a tételszámtól.  

Lehet egy könnyedebb gasztrós 

borvilág gyümölcsös 

irányzattal, de választható egy 

igazi villányi vörös prémium 

vonal is (bordeaux-i jellegű full 

body, sok tannin) és még 

folytathatnánk.  

Példaként szolgáljon 

árszínvonalmeghatározásul: 45 

főre 5 tételes borsorral 6 

palackkal kb. 0,9 dl jut 1 

főre/bortípus gasztro jellegű 

borokkal 2 100 Ft/fő, prémium 

villányi borokkal 6 700 Ft/fő. 

 

Megközelítés a Malom és Kacsától:  

A kóstoltatási ceremónai a Malom és Kacsába érkezik a kívánt időpontra, a választott 

rendezvényterembe. 

 

 

 

 

 

https://www.cultofwine.hu/bemutatkozas/


 

 

Beltér/Vetélkedő programok 
 

 

 

 

 

 

Partnerünk a Teamlab https://teamlab.hu 

Többféle játéktípus közül történhet választás, melyek széles kínálatot mutatnak a műveltségi interaktív 

szellemi kvízjátékoktól az ügyességei játékokig, amik már fizikai aktivitást is igényelnek. 

QuizLab 1 – műveltségi interaktív kvízjáték, 

amely nem csupán a lexikális és praktikus 

tudásra épít, hanem a gyors reakcióra és a 

megbízható érzékszervekre. 

Quizlab 2 – az érzékelések játéka, ahol a hallás, 

a tapintás, súlyérzékelés, a látás és a szaglás a 

megoldás eszköze. 

Szabadulószoba – interaktív rejtvényfejtés és 

közös gondolkodás 

Metropolisz – az együttműködés társasjátéka 

Pár perc és nyersz – ügyességi játék hétköznapi 

tárgyak szokatlan és meglepő alkalmazásával, 

mellyel váratlan, izgalmas és pörgős 

csapatjáték alakul ki.  

A játékok eredendően beltériek, de fedett teraszunkon kültérivé is tehetőek. 

Ár, létszám, időtartam: Nincs minimum -és maximum létszám; a csoportokra osztással kezelhetőek a 

nagyobb létszámok is. A játékok díja nem azonos, hozzávetőlegesen 120 000 Ft-tal kalkulálható, mely 

tartalmazza a játék levezénylését tartó animátort is. A játékok időtartama széles skálán mozog 45-120 

perc között, amikből tipikusnak a 45-50 perc mondható. A játékok kombinálhatóak is egymással, azaz 

több állomás is kialakítható velük a rendezvénytermekben.  

Megközelítés a Malom és Kacsától:  

A Teamlab csapata a Malom és Kacsába érkezik a kívánt időpontra, a választott rendezvényterembe. 

 

 

https://teamlab.hu/


 

 

Kültér/Csapatküzdelem programok 

 

Íjászok viadala – szivacsozott végű 

nyílvesszőkkel és védőfelszerelésekkel 

nyílazhatnak a csapatok egymásra vagy 

céltáblára vagy vehetnek be egy várat 

Soft csúzli – a paintball fájdalommentes 

verziója, ami legalább annyira élménydús és 

pörgős kistesója, amit csúzlival és speciális 

puha, de mégis jóröptű lövedékkel játszanak. 

Ügyességi játékok – szórakozás, küzdelem és 

csapatépítés 7 különböző játéktípussal 

Várak ostroma – csapatok a várak ellen 

tüzérekkel, labdaszedőkkel. Cél a több találat. 

Partnerünk a Teamlab a programok tekintetében és Tata Város Önkormányzata a játékokhoz ideális 

tóparti zöldterületek használatához, mely területek (pl. Esterházy kastélypark az Öreg-tó partján, 

szemben a Malom és Kacsával) partnerkapcsolatunk keretében rajtunk keresztül bérelhető a város 

által megszabott díjon. A játékok eredendően kültériek, de fedett teraszunkra vagy 

rendezvénytermeinkbe is adaptálhatóak rossz idő esetén. A rossz idő kezelésére speciális konstrukciót 

kínálunk, hogy a rendezvény ne az időjáráson múljon. 

Ár, létszám, időtartam: Minimum létszám 10 fő, maximum létszám 100 fő; a csoportokra osztással 

illetve állomások kialakításával kezelhetőek a nagyobb létszámok. A játékok díja nem azonos, 

hozzávetőlegesen 100 000 Ft-tal kalkulálható, mely tartalmazza a játék levezénylését tartó animátort 

is. A játékok időtartama széles skálán mozog 45-120 perc között, amikből tipikusnak a 45-50 perc 

mondható. A játékok kombinálhatóak is egymással, azaz több állomás is kialakítható velük a 

rendezvénytermekben.  

Megközelítés a Malom és Kacsától:  

autóval vagy busszal 5 perc utcai kisvonattal 10 perc séta 300m, 10 perc 

A kisvonat külön rendelendő 



 

 

 
Beltér/Technikai programok 
  

Partnerünk az Activiteam-Art https://kreativprogramok.hu/  

CSI – A helyszínelők 
 
Las Vegas, Miami, New York után most Tatán is! Egyedi kellékek egyenesen Amerikából, lélegzetelállító 

eszközökkel a nyomozás szerelmeseinek! A bűnügyi helyszínelők világa sokmillió embert szögez 

minden héten a képernyők elé, és biztos mindenki eljátszadozott már a gondolattal, hogy mit tenne ő 

a főszereplők helyében. Megteremtjük a lehetőségét, hogy személyesen próbálhassák ki a 

nyomozásokat segítő speciális eszközöket és kreatív csapatot alkotva fényt derítsenek minden titokra, 

akárcsak a helyszínelők! 

Ár, létszám, időtartam: Minimum létszám 10 fő, a maximum 100; a csoportokra osztással kezelhetőek 

a nagyobb létszámok is. A játék ára 360 000 Ft, mely tartalmazza a játék levezénylését tartó animátort 

is. A játékok időtartama létszámfüggő, 60-120 perc mondható.  

Elképesztő képregény 

Mindenki igazi képregényhőssé válhat. A résztevők feladata ugyanis nem más, mint csapatonként egy-

egy elképesztően izgalmas, érdekes és szellemes képregényt alkotni adott tematikára, minőségi és 

igényes kellékekkel, bőséges kellék és jelmeztárral. 

Ár, létszám, időtartam: Minimum létszám 20 fő, a maximum 100 fő; a csoportokra osztással 

kezelhetőek a nagyobb létszámok is. A játék ára 350 000 Ft, mely tartalmazza a játék levezénylését 

tartó animátort is. A játékok időtartama létszámfüggő, 180-240 perc. 

https://kreativprogramok.hu/


 

 

 

Fergeteges filmforgatás 

Egy káprázatos csapatépítő program a film világából, melynek során minden csapat elkészítheti saját 

remekművét, legyen az reklámfilm, egy klasszikus feldolgozása, vagy egy adott stílushoz kapcsolódó 

mozi. Filmes szakembereink segítenek az alapok elsajátításában, a végeredmény pedig garantáltan 

lenyűgöz majd mindenkit! A forgatás különlegességét jelenti a látványos jelmez és kelléktár, smink és 

professzionális filmes eszközök arzenálja. 

Ár, létszám, időtartam: Minimum létszám 20 fő, a maximum 100 fő; a csoportokra osztással 

kezelhetőek a nagyobb létszámok is. A játék ára 350 000 Ft, mely tartalmazza a játék levezénylését 

tartó animátort is. A játékok időtartama létszámfüggő, 180-240 perc. 

 

Megközelítés a Malom és Kacsától:  

Az Activiteam-Art csapata a Malom és Kacsába érkezik a kívánt időpontra, a választott 

rendezvényterembe. 

 

Már csak választani kell      ! Bízunk benne, hogy programösszeállításunk alkalmas is ehhez!  

A sokféle program mellett mégis lehet, hogy nem találja azt, amit Ön igazán szeretne a csapatának. 

Egyedi igényekre is találunk programot, kérjük, hogy egyeztessük és igyekszünk megtalálni az Önnek 

legjobban tetszőt. 

 

Üdvözlettel: 
 
Vigh Dzsenifer 
Sales manager 

Malom és Kacsa Bisztró és 
Rendezvényház 

Ízek ∙ Programok ∙ Rendezvények 

+ 36 20 488 8180 

ertekesites@malomeskacsa.hu 


