
Új kalandpark nyílik Budapesten 

A Bókay Kalandpark a XVIII. kerületi Bókay-kertben várja a látogatókat 

Budapesten a Bókay Kalandpark március 29-én nyitja meg kapuját a 

nagyközönség előtt. Az előzetes átadórendezvényen a XVIII. kerületi 

Önkormányzat vezetősége, Ughy Attila polgármester és Kucsák László 

alpolgármester, országgyűlési képviselő örömmel ajánlotta a helyi és távolabbi 

lakosoknak is a kalandpark látogatását. A park építői a gyerekek és felnőttek 

számára igazi akcióélményt nyújtó magaslati akadálypályákat alakítottak ki. A 

tervezésnél és kivitelezésnél kiemelt szempont volt a környezet védelme. Az 

eszközöket speciális környezetkímélő technológiával úgy rögzítették, hogy az 

élő fákat semmiképpen ne érje kár.  

 

A budapesti16 hektáros Bókay-kert szabadidőközpont elkerített részén március 29-

én új kalandpark nyílik. A Bókay Kalandpark névre keresztelt helyen alpintechnikai 

akadálypálya várja a szabadidőközpont régi és új látogatóit. A pálya elemeinek 

jelentős része a park élő fáira épült, de a folyamatos fejlesztés érdekében 16 db 

mesterséges, nagy teherbírású oszlopot is beállítottak. A látogatók életkori 

sajátosságaiknak és fizikumuknak megfelelő, különböző nehézségű akadályokon 

mérhetik le ügyességüket. A pályák teljesítése nem csupán a fizikai erőnlétet teszi 

próbára. Az egyes akadályok egyaránt fejlesztik a koncentrációs készséget, az 

egyensúlyt, a ritmusérzéket, a koordinációs készséget, vagyis szellemi és fizikai 

teljesítmény a javából. A magyarországi kalandparkok többségétől eltérően a Bókay 

Kalandparkban nem különálló, párhuzamos pályákat alakítottak ki, hanem lehetőség 

van csillagszerűen több irányba indulni, így a játék folyamatosabb, izgalmasabb 

lehet.  

A tervező és kivitelező szakemberek a Bókay Kalandpark kialakításakor komoly 

figyelmet fordítottak a hivatalos minősítéssel rendelkező, kiváló minőségű 

alapanyagok felhasználására, amelyet a szakmában legnagyobb múlttal rendelkező, 

gyártóktól szereztek be. Az eszközök üzemeltetésében tapasztalt animátor 

munkatársak készségszinten rendelkeznek a szükséges kötéltechnikai, mentési és 

elsősegély-nyújtási ismeretekkel, de felkészültségüket folyamatos szakmai 

képzéseken erősítik. 



A kalandpark építője az Alpingames Kft., kiemelt figyelmet fordít a parkbeli fák és 

természet védelmére: az alkalmazott technológiák nem károsítják a fák és környezet 

épségét.  

 

A Bókay Kalandpark üzemeltetője az Adventures-Games Kft. 

Kedvcsinálóként nézze meg ezt a kisfilmet! 

http://www.youtube.com/watch?v=YrTSooXCx7M&feature=youtu.be 

Elérhetőség: Bókay Kalandpark - Bókay-kert 1181 Budapest, Szélmalom utca 33. 

 

 

Bővebb információ: 

Kóczán Gábor 

Bókay Kalandpark – Természetes adrenalin 

Bókay-kert– 1181 Budapest, Szélmalom utca 33. 

Mail: koczan.gabor@bokaykalandpark.hu 

Mobil: +36 20 260 1724 

www.bokaykalandpark.hu 

Facebook / Bókay Kalandpark: 

https://www.facebook.com/events/289990167833758/  
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