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PROGRAMAJÁNLAT PÁROKNAK
AIRBOARD

(Csak télen, megfelelő hómennyiség esetén)
Az alpesi országból, Svájcból származó eszközt mintha csak az új szánkópályára találták volna
ki. Az is lehet, hogy a pályát igazították hozzá? Az airboard úgy néz ki, mint egy gumimatrac,
még mielőtt azonban az óceán lágy hullámait vizionálnánk, jó ha tudjuk, hogy ezzel a
„pihe-puha” eszközzel a hó tenger kapitányai lehetünk.
Mátrafüreden, a High-Tech Sportok Bázisa jóvoltából megépült hazánk első és egyetlen
downhill pályája, amely 7 km hosszú és 700 méter szintkülönbséget áthidaló. A pálya nyári
látogatottsági sikere arra ösztönözte az építőket, vagyis minket, hogy mind a négy évszakban
használhatóvá tegyük a pályát.
Télen speciális eszközökkel lesiklópályává alakítjuk, ezzel hazánkban ezen a téren is egyedi,
máshol nem elérhető szolgáltatást kínálunk. Itt lehet csak igazán snowboardozni, rakettelni,
snowscootert és airboardot, vagy akár snowsegwayt használni.

VIDEÓ:
https://youtu.be/WtlXWk0y_TA

JELENTKEZÉS, ÁRAK, BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
High-Tech Sportok Bázisa – Nyitva az év minden napján!
Mátrafüred, Parádi út 8. | Tel: 20/449 4444 | Web, árak: www.hsb.hu | E-mail: info@hsb.hu

CSÓNAKÁZÁS, VAGY VÍZIBICIKLIZÉS SÁSTÓN,
AZ ORSZÁG LEGMAGASABBAN FEKVŐ TAVÁN
Hazánk legmagasabban fekvő természetes tava, a Sástó invitál egy hangulatos csónakázásra.
Mátrafüred és Mátraháza között 513 méter magasságban fekszik a vadkacsákban bővelkedő
Sástó.
A nyári főszezonban a kempinggel szemben található a csónakbérlő.
A csónakázás mellett kellemes sétát lehet tenni a tó körül, valamint érdemes felmenni a kiváló
panorámát nyújtó, 50 m magas kilátóra.
JELENTKEZÉS, ÁRAK, BŐVEBB INFORMÁCIÓ:

Sástó Turisztikai Központ | 3232 Gyöngyös (Sástó) Farkas út 1.
Mobil: 70/933-3166 | Web, árak: www.sastoinfo.hu | E-mail: sasto@vgrt.hu
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DOWNHILL – CROSS – COUNTRY GURULJ, SZÁGULDJ, LANDOLJ!
Egyedülálló ösvénypályánkon próbálhatod ki az extrém, hajmeresztő vagány downhillezést. A
montainbikeokkal szerzett élmény: a csak lefelé száguldás az erdőben, igazi adrenalin bomba
lesz a lelkednek és testednek egyaránt. Itt nem az a lényeg, hogyan jutsz fel a hegyre, hanem
az, hogyan jössz le! Az első élmény megrázó, a második felkavaró, a harmadik már szenvedély.
A downhillezés igazán az őrültek sportja. Itt zizeghetsz, hiszen az élmény önmagában
garantálja, nem mindennapi akcióban lesz részed. Ez nem egy mátrix, ez a Mátra!
VIDEÓ:

https://hsb.hu/matrafured-turak/cross-country-turak-a-matraban

E-BIKE KERÉKPÁRTÚRÁK
Fizikai felkészültség és komolyabb kerékpáros múlt nélküli élménykerékpározás a hegyen?
Igen van ilyen! Csak itt, Mátrafüreden!
A túrákat azoknak ajánlják, akik nem szeretnének hegynek felfelé menet leszállni a bringáról,
nehezen levegőhöz jutni, és csak izzadni, küszködni, megszakadni…
Ausztriában az utóbbi év legnagyobb slágere az elektromos rásegítőmotoros MTB kerékpár.
Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy nem kell kerékpározni, mert a kerékpározás
élményét nem akarja elvenni a diszkréten elrejtett Yamaha, vagy Bosch elektromos motor. Az
intelligens gép saját maga érzi, mikor kell a pilóta segítségére sietnie, s valóban csak akkor segít
rá, amikor arra szükség van. A bringázás okozta élmény akár 50 km hosszan is élvezhető!
A Gepida cég csúcstermékével kisebb csoportoknak fantasztikus élményt kínálnak számos
túraútvonalon is, melyhez akár túravezetőt biztosítanak. Érdemes kipróbálni, mert ez az élmény
Magyarországon egyedülálló, csak itt elérhető. A Mátra kerékpárral felfedezve még
izgalmasabb, főképp egy olyannal, amelynél az erőfeszítés csak annyi, amennyit mi szeretnénk.
VIDEÓ:

https://hsb.hu/matrafured-turak/e-bike-turak-a-matraban

ELEKTROMOS QUAD TÚRÁK A VADONBAN
Az Európában csak a Mátrában kipróbálható elektromos quadokat eredetileg a brit hadsereg
számára fejlesztették ki.
Kétszemélyesek és mindenféle terepen, legyen az homokos, sziklás, meredek, mélyülő,
akadályokkal tűzdelt, vagy vízátfolyásokkal tarkított, kiválóan közlekednek, vonóerejük óriási.
A túrák túravezető irányításával, oktatás és a gép működési bravúrjainak gyakorlópályán való
elsajátítása után indulnak.
VIDEÓ:

https://hsb.hu/matrafured-turak/e-quad-turak-a-matraban

JELENTKEZÉS, ÁRAK, BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
High-Tech Sportok Bázisa – Nyitva az év minden napján!
Mátrafüred, Parádi út 8. | Tel: 20/449 4444 | Web, árak: www.hsb.hu | E-mail: info@hsb.hu
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E-RANGER SAFARI TÚRÁK A MÁTRÁBAN
A „ZÖLD CSÚCSRAGADOZÓVAL”
A Mátra egyik legnagyobb slágere a 100%-ban elektromos meghajtású összkerekes ranger
terepjáró, melyet egy rövid oktatás után önállóan vezethetnek vendégeink. A 4-5 személyes
formabontó járgány a Mátra legszebb vidékeire, természetvédelmi területeire repíti a
résztvevőket veretes safari hangulatban.
A Ranger egy legendásan tartós és kényelmes gép, amely hozza a „legtökösebb” terepjárók
sajátosságait, s mégis teljesen környezetbarát. Kapcsolható hátsó diﬀerenciálműve által igen jól
manőverezhető, leghihetetlenebb terepviszonyokon is játszi könnyedséggel mozog. A túra
végére minden résztvevő joggal érzi magát Dakar specialistának, hisz a szakképzett túravezetők
mindenkit megtanítanak az eszközök önálló vezetésére.
VIDEÓ:

https://hsb.hu/matrafured-turak/ranger-safari-turak-a-matraban

JELENTKEZÉS, ÁRAK, BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
High-Tech Sportok Bázisa – Nyitva az év minden napján!
Mátrafüred, Parádi út 8. | Tel: 20/449 4444 | Web, árak: www.hsb.hu | E-mail: info@hsb.hu

ERDEI KISVASÚT
Akár Mátrafüredig, akár Gyöngyössolymoson keresztül Lajosházáig, esetleg Szalajkaházig
menjen a kedves látogató, a változatos táj örökre az emlékezetébe vésődik. Bokrok,
szőlők, majd dús erdők és a közlekedő hegyek köszöntik az utast.
Aztán a végállomásokon túl következnek a séták. Túrák - hegyi utak, tisztások, források,
tavak, bércek, várromok - tiszta levegő, madárdal - futó őz, vagy szarvas.
Az erdei vasutat az Egererdő Zrt. üzemelteti. Két vonalon szállítja az utasokat, összesen
18 km-es szakaszon, Gyöngyös-Lajosháza, illetve Gyöngyös-Mátrafüred között.
A mátrafüredi végállomás a központban található, a főút mellett.
BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
Tel: 37 / 312-447 | Web, menetrend, árak: www.matravasut.hu
E-mail: matrafured.erd@egererdo.hu

KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÉS
Fedezze fel a Mátrát kerékpáron egyénileg, vagy túravezetővel!
A kerékpáros túrázás kellemes kikapcsolódás, akár családdal, vagy barátokkal vágunk neki
a táj, vagy egy város felfedezésének. A nehézség akkor kezdődik, amikor otthonunktól
távoli vidéken tekernénk egyet, mivel a kerékpárok szállítása komoly logisztikai feladatot
róhat a nyakunkba.
A kerékpáros túra, kalandozás előnye, hogy aránylag rövid idő alatt jelentős területet lehet
bejárni, és olyan izgalmas helyekre juthatunk el így, amely felejthetetlen élményekhez
biztosít mindenki számára.
JELENTKEZÉS, ÁRAK, BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
High-Tech Sportok Bázisa – Nyitva az év minden napján!
Mátrafüred, Parádi út 8. | Tel: 20/449 4444 | Web, árak: www.hsb.hu | E-mail: info@hsb.hu
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KUTYAFOGAT TÚRÁK
Európa bajnok kutyafogathajtó vezetésével 8-12 Husky által húzott 3 fős kutyaszán nem csak
hóban próbálható ki. Nyáron 4-5 fős Husky car-ral is lehet túrázni, amit 10-12 kutya húz.
A túra alatt bepillanthatnak a bajnokhajtó és kutyái életébe, átélhetik a kutyafogathajtás
szépségét a Mátra erdeiben, és akár közös fotó készülhet a kutyákkal.
BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
Mátrafüred, Parádi út 23. | Tel: 30/923 9252
Web, árak: www.kutyafogatturamatra.hu

LOVASSZÁN TÚRÁK

(Csak télen, megfelelő hómennyiség esetén)

Egy elegáns program a lovassportok szerelmeseinek és a romantika kedvelőinek. A lovasszán
egy sztenderd program, amely csodálattal tölti el a részt vevőket, egy igazi romantikus kaland,
vagy egy remek program azok számára, akik ló nélkül el sem tudják képzelni a mindennapokat.
A szánozás azonban lehet segítő, vagy akár terápiás program is, hiszen az állattal történő
kapcsolatteremtés még ebben az esetben sem kikerülhető. A lovasszánon teljesen más
megvilágításba helyeződik az erdő, a havas táj, előtérbe kerül a téli világ varázsa, feltárul egy
rejtett világ.
JELENTKEZÉS, ÁRAK, BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
High-Tech Sportok Bázisa – Nyitva az év minden napján!
Mátrafüred, Parádi út 8. | Tel: 20/449 4444 | Web, árak: www.hsb.hu | E-mail: info@hsb.hu

LOVAGLÁS ERDŐBEN
Az erdei túra igazán felemelő élmény, lóháton azonban méginkább az! A túra során a ló és
lovasa számára is hihetetlen pillanatok élhetők át.
A programot azon vendégeinknek ajánljuk, akik túl vannak már a lovakkal történő első
találkozásokon, szereztek már némi jártasságot lovasként. A középhaladó túrákon kezdők
részvétele nem ajánlott, mert középnehéz és nehéz terepen gyakorlottságot kívánó ösvényekre
viszik a túra résztvevőit.
JELENTKEZÉS, ÁRAK, BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
High-Tech Sportok Bázisa – Nyitva az év minden napján!
Mátrafüred, Parádi út 8. | Tel: 20/449 4444 | Web, árak: www.hsb.hu | E-mail: info@hsb.hu
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MÁTRA MÚZEUM
Emlékeznek még a Mátra Múzeum védjegyének számító mamutcsontvázra, és a látványos
diorámákra? Egy teljes felújítás és megújulás után, a múzeum egy új élményt garantál a
látogatóknak. Gyöngyösön a Mátrába vezető főút mellett áll a Mátra Múzeum, mely az ország
egyik legjelentősebb természettudományi gyűjteményét őrzi. A Múzeum három egységből áll,
az Orczy Kastélyból, az új Természettudományi pavilonból, és a 2 hektáros helyi védettségű
természetvédelmi területté nyilvánított parkból. Mindhárom egység külön látogatható, de a
teljes élményt együttesen nyújtják. A Mátra Múzeumnak helyet adó, eredetileg barokk
stílusban épült kastélyt Orczy Lőrinc építette 1769-70-ben. 1826-ban építették át klasszicista
stílusban. A 2005-2007-ben felújított kastély Európa Nostra díjat kapott, mely a kulturális
örökség helyreállításának legmagasabb elismerése. A kastélyban 1957-óta kap helyet a Mátra
Múzeum.
Jelenleg vadászattörténeti, helytörténeti, ásványtani és őslénytani kiállítás tekinthető meg,
valamint az üvegtetővel lezárt belső udvaron található az intézmény „védjegye" a
mamutcsontváz. Az új építésű háromszintes természettudományi pavilon központi eleme a 15
m magas kocsánytalan tölgy, mely köré szerveződik a rendszertani egységekben foglalt igen
gazdag kiállítás. 24 dioráma különböző élőhelyek világát tárja elénk, melyek a kiállítás
leglátványosabb elemei.
A kiállítást színesíti a pálmaház, ahol a növények mellett akváriumokkal, terráriumokkal is
találkozhatunk. A kert, a kicsinyke halakkal teli tavával, botanikai ritkaságaival, játszóterével
kellemes kikapcsolódást nyújt minden korosztály számára.
BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
3200 Gyöngyös, Kossuth u. 40. | Tel.: +36 37/505-530, +36 20/370-4690
E-mail: matramuzeum@ace.hu | www.matramuzeum.hu

MOFETTA – MÁTRADERECSKEI SZÉNDIOXID GYÓGYGÁZFÜRDŐ
A mofetta vulkanikus tevékenységhez kötődő, a talajból ezer méteres mélységből feltörő
gázkipárolgás, mely főleg szén-dioxidból áll. A gázegyveleggel történő kezelés során a bőrön
keresztül a keringésbe jutó szén-dioxid értágító hatása reumatológiai, mozgásszervi,
érrendszeri és cukorbetegségek terápiájában nyújt úttörő megoldást.
Az általános közérzetjavítás mellett értágító, immunrendszer stimuláló hatása ismert, továbbá
a fokozódó vénás- és nyirokáramlás eredményeképpen valamennyi szerv vérellátása nő.
BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
Mátraderecskei Széndioxid Gyógygázfürdő
3246 Mátraderecske, Mátyás kir. u. 19 / a. | Tel: 36/576 200
Web: www.mofetta.info | E-mail: mofetta@mofetta.eu

OBSZERVATÓRIUM - PISZKÉS-TETŐ
A Mátra kristálytiszta levegője, és az alacsony fényszennyezettség hívta életre a Piszkéstetői
csillagvizsgálót, mely most már látogatható!
BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
Tel: 061/391-9320 | E-mail: latogatas@konkoly.hu | Web: www.konkoly.hu/latogatas.shtml
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OXYGEN ADRENALIN PARK – KALANDRA FEL!
Az Oxygen Adrenalin Park a Mátra déli lejtőjén található. A 16 hektárnyi területen kialakított
parkban 1 évestől a 99 évesig mindenki talál magának szórakozási lehetőséget.
Mátrafüred és Mátraháza között a sástói kőbányában, az ország legmagasabban fekvő
kalandparkjában nemcsak az adrenalint termelő élményelemektől áll el a lélegzetünk, hanem az
elénk táruló panorámától is.
Téli-nyári bobpálya mindenkinek, quadpálya a vezetés szerelmeseinek, függőhíd, canopy a
bátraknak, 360°-os, átforduló hinta a kitartóknak, óriás hinta (Hardinga) az adrenalin
függőknek, kalandpark kicsi és nagy kalandoroknak, mászófal, eurobungy a sportot
kedvelőknek,
Frédi-Béni játszótér, légvár, játszóház a kicsiknek, étterem, nyársaló és bográcsozó helyek az
éheseknek, büfé a szomjasaknak, kávézó az álmosaknak, panzió a fáradtaknak.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ, ÁRAK, PROGRAMOK:
Oxygen Adrenalin Park
Tel: 37/600-074, 37/574-025 | Web: www.adrenalin-park.hu | E-mail: info@adrenalin-park.hu

SZIKLAMÁSZÁS
Mátrafüred közelében a Pálosvörösmart feletti Hollókőn 12-15 m magas andezit sziklákon
tapasztalt szikla- és hegymászók biztosítása és felügyelete mellett próbálhatod ki magad.
Ha még nem másztál, de szeretnél, akkor se rettenj meg a kihívástól. Megismertetnek a
sziklamászás fortélyaival, az alapvető csomókkal a biztosítás, az ereszkedés módszereivel, a
sziklamászás technikájával. A szükséges felszerelést biztosítják, végig kötélbiztosítást
alkalmaznak! Minimális létszám 4 fő.

VIDEÓ:

https://hsb.hu/matrafured-turak/ranger-safari-turak-a-matraban

JELENTKEZÉS, ÁRAK, BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
High-Tech Sportok Bázisa – Nyitva az év minden napján!
Mátrafüred, Parádi út 8. | Tel: 20/449 4444 | Web, árak: www.hsb.hu | E-mail: info@hsb.hu
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