


KEDVES VENDÉGÜNK, LEENDŐ PARTNERÜNK!

Kiadványunkban csupán ízelítőt adunk azokból a hagyományos 
és különleges programelemekből, melyek rendezvényét 
színesíthetik, emlékezetessé varázsolhatják. 
Széles kínálatunkkal szeretnénk hozzájárulni rendezvénye 
sikeréhez. Amennyiben egészen egyedi elképzelése van, 
mi igyekszünk azt is megvalósítani!

Bővebb információért forduljon bizalommal
munkatársainkhoz  elérhetőségeinken!

VÁRJUK SZERETETTEL ÖNT ÉS VENDÉGEIT 
A HOTEL LYCIUM****- KÖLCSEY KÖZPONTBAN!

2 3
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RENDEZVÉNYEK ELEMEKÉNT
BEÉPÍTHETŐ PROGRAMOK

Dobja fel rendezvényét egy szenzációs
sztárfellépő, vagy zenekar műsorával!

Minden résztvevő garantáltan
felveszi a ritmust!

sztárfellépők
zenekarok fellépése

a hangszer művészei
lézer-show
borkóstoló

oktatással egybekötött
táncbemutatók

néptánc bemutató
salsa

hastánc
rúdtánc

cowboy show

TÁNCPRODUKCIÓK

Egy látványos táncelőadás magával ragad,
és kiszakít a hétköznapok világából.

Gazdagítsa ezzel az élménnyel vendégeit!

4 5
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EGYÉB PRODUKCIÓK, HUMORISTÁK

Méd in Hungeráj!
Szórakoztassa könnyedebb programokkal

eseménye résztvevőit, és garantált a siker!

stand up comedy
angol humor

bűvészbemutató
látványszínház
„fényprogram”,

tánc és fénytechnika 

Déri Múzeum - (Munkácsy-trilógia,
A csillagos ég lakói tárlat)

Modem - éjszakai tárlatvezetés
Nagytemplom – orgonakoncert

Stadionbejárás 
Kalandok Zsuzsival (Zsuzsi Erdei Vasút különvonat)

Tímárház - kézműves foglalkozás népi kézműves mesterekkel
Roncsbár – kóstoljon Roncssört és Roncspálinkát!

Csokonai Nemzeti Színház előadásai

KÜLÖNLEGES PROGRAMAJÁNLATOK

„ABSZOLÚT DEBRECEN”

Fedezzék fel a cívisváros látnivalóit
különleges programjaink segítségével!

6 7
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TEMATIKUS ESTEK

Repítse a résztvevőket
egy „ismeretlen ismerős” világba!

Ki ne szeretne egy forró hangulatú
karibi mulatságba csöppenni fűszoknyás

rumbatáncosok és csodálatos karibi ízek közé?

gengszter parádé
Moulin Rouge

karibi est
szüreti mulatság

karaoke parti

hőlégballonozás a város felett

curling a Debreceni Jégcsarnokban

DEBRECENI „SPECIALITÁSOK”

Városnézés másképp! Fedezze fel
Debrecen nevezetességeit hőlégballonból!

Sport, stratégia és taktika… Próbáljon ki Ön 
is egy izgalmas, kevésbé ismert sportágat!

Továbbá: sportprogramok, lovaglás a TB- 
Ranchon, Kerekerdő Élménypark, Séf Aka-

démia, magyaros vigasság vagy
disznóvágás a Tuba-tanyán

13 méter magas mászófal
a Nagyerdei Víztoronyban

Égig érő élmény

8 9
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A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE
- HORTOBÁGYI NEMZETI PARK

Csikósok, csárda, puszta, romantika.
Füves legelők, délibáb, gémeskút, kilenclyukú híd.

Ez a Hortobágy?
Merüljön el a természeti értékek eme csodás

tárházában, ismerje meg a pásztorélet
rejtelmeit,és a Hortobágy valódi arcát!

extra szafari a Hortobágyon 
Hortobágy-Halastavi Kisvasút

exkluzív vezetett túrák
(tanösvények, madarász túra)

Mátai ménes és szekérprogram
vezetett túrák a darvak nyomában

házi csúszdabajnokság
hab-party

 felnőtt animációs programok
Afrika show

Copacabana show (táncbemutató,
éjszakai fürdőzés, koktél-show)

western show

AQUATICUM MEDITERRÁN ÉLMÉNYFÜRDŐ
Trópusi kalandok az örök nyár birodalmában!

10 11
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