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PLANETÁRIUM

A helyszín páratlan és egyedülálló: a Csere-hegy vörös sziklafalába vájt, sűrű erdő által szegélyezett terület,
mely kivételes atmoszférával rendelkezik. A régen vöröskő bányaként funkcionáló hely 2021-ben befejeződött
rekultiválásnak célja egy olyan közösségi tér létrehozása volt, amely minden korosztály  számára igényeinek és
érdeklődési körének megfelelő szórakozási lehetőséget kínál.

JÁTSZÓTÉR

OSZTÁLYKIRÁDULÁS AZ AMFIBAN

SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK

AMFI Gyerekeknek



PLANETÁRIUM
MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB PLANETÁRIUMA!

Az ország legnagyobb Planetáriumában nem mindennapi impulzusban lehet részük az ide
látogatóknak. A legmodernebb digitális technológia segítségével varázsolja el nézőit az égi mozi.
Planetáriumunk célja a csillagászati ismeretek terjesztése, közelebb hozni a nézőkhöz a világűr
rejtelmeit különböző korosztályok számára. Ezen kívül művészeti, szórakoztató, tudományos és
ismeretterjesztő tartalmak közül választhat a közönség. A széles programkínálatból mindenki
megtalálhatja a saját ízlésének, életkorának, érdeklődésének megfelelő műsort. A felejthetetlen
élményért a prémium minőségű, nagyteljesítményű 4k, UHD Lézer-Foszfor Hibrid Projectorunk,
illetve a világvezető planetáriumi rendszereit forgalmazó cég az Evans & Sutherland Digistar
szoftvere a garancia.

FILMJEINK

ÁR: 1800 Ft/fő 
iskolás csoportok részére.

Az univerzum csodái

Az univerzum fantomja

A sötét anyag misztériuma

Földönkívüli világok nyomában

Szimat kapitány az űrben

       8 éves kortól

       10 éves kortól

       10 éves kortól

       8 éves kortól

       3-8 éves korosztály részére

Az ország legnagyobb planetáriuma

Világvezető planetáriumi rendszereit
forgalmazó Evans & Sutherland Digistar szoftver

Művészeti, szórakoztató, tudományos és
ismeretterjesztő tartalmak

Magyar- és idegennyelvű előadások



Természetbe integrált digitális kihívás!

Ez az AMFI Alsóörs interaktív kincskereső játéka, mely a mai modern technikát hozza el erdei
környezetbe, és ahol játékos kérdéseken keresztül kell megkeresni az erdőben elrejtett vöröskő
installációkat.

A játék leírása: A játékosokat 2-8 fős csapatokra osztjuk, a csapatokon belül pedig kinti és benti
játékosokra. A főépületben van a benti játékosok bázisa, ők kapnak 1-1 laptopot és egy térképet amin
látják az elrejtett szobrok elhelyezkedését. A kinti játékosoknak az ő irányításukkal kell megkeresni a
szobrokat. Nekik egy tablet áll a rendelkezésükre, amelyre érkeznek az információk, merre kell
haladniuk. Ha megtalálták a számukra kijelölt szobrot, azon találnak egy QR-kódot , amit ha
leolvasnak feldob egy kérdést, amire válaszolniuk kell. Számít az idő, ki-mennyi szobrot talál és hány
kérdésre tudott helyesen válaszolni.

Ajánlott létszám: 4-40 fő 
A játék tematikája egyedi igényekre szabható! 
Az időtartama: kb. 1 óra

VARÁZSERDŐ JÁTÉK
(DIGITÁLIS ERDEI KINCSKERESÉS)

ÁR: 2800 Ft/fő 
iskolás csoportok részére.



Pokerface/Igazat mond vagy hazudik játék (Vicces és abszurd tárgyakat kell körülírni.(pl.:
görkorizó dinó cilinderben) Mondhatsz igazat, vagy hazudhatsz is, a lényeg az ellenfél
megtévesztése. 
Mi van a dobozban játék (Nem látod, csak érzed, mi lehet az?!)
Kirándulás a Csere-hegyi kilátóba, közben: mit lát Nyunyó játék (Az erdő különböző
pontjainak látószögét kell megkeresni, vagyis mit láthatott a kis plüssfigura Nyunyó?) 
Alapíts bandát! (Közös zenélés gyerekhangszerekkel.)
Rezdüljünk együtt játék (Össze tudtok úgy hangolódni, hogy a kötelekkel kifeszített dobon
minél tovább tudjátok pattogtatni a labdát?)

Kötélhúzás
Óriás amőba (futó versennyel egybekötve)
Zsákban futás
Terep futóverseny
Célba dobás
Akadálypálya
Íjászkodás

CSAPATVERSENYEK

ÁR: 2000 Ft/fő 3-3 program választása esetén a közösségépítő
játékokból és csapatversenyekből - iskolás csoportok részére.

Tollaslabda verseny 
Pingpong verseny

EGYÉNI VERSENYEK

KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ JÁTÉKOK

Az egyéni versenyek esetén a pályák és
eszközök használatát a program idejére
ingyenesen biztosítjuk! 

A kisebb korosztály számára trambulin és
játszótér található a helyszínen! 



8.00-8.30 Érkezés, ismerkedés a helyszínnel 
8.30-10.00 Varázserdő játék - digitális erdei kincskeresés
10.00-11.00 Csapatversenyek 
11.00-11.30 Mi van a dobozban játék 
11.30-13.30 Ebéd előkészítése, elkészítése, ebéd
13.30-14.00 Igazat mond, vagy hazudik játék (Pokerface) 
14.00-14.30 Alapíts bandát játék 
14.30-15.45 Túrázás a Csere-hegyi kilátóba/Keresd a Nyunyót játék 
15.45-16.15 Planetáriumi vetítés 
16.15 Hazaindulás

+3630/101-1290 
info@amfi.hu
www.amfi.hu
Facebook.com/AMFIteatrum
8226 Alsóörs, Varázserdő u.3.

KAPCSOLAT

ELLÁTÁS
Szalonna sütés 

Bográcsozás  
     (Szalonna, hagyma, házi kenyér)

      (Paprikás krumpli kolbásszal és házi kenyérrel)

Lovaglás a közeli lovardában

PÉLDA PROGRAMTERVRE

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAINK

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSEN
MINKET VAGY KÉRJE EGYEDI

ÁRAJÁNLATUNKAT!

30 fő feletti csoportok részére egyedi
kedvezményt adunk és 2 fő pedagógus részére a

programokat ingyenesen biztosítjuk! 


