
Balatoni Élménypark Nosztori 
Jegytípus Korcsoport Ár Tartalmazza 

Sétálójegy 2-99 éves korig 500 Ft 
Balesetbiztosítást, továbbá a játszóvár- és hintapark, játszótér, homokozó, 

állatsimogató, slackline és óriás sakk használata 

Belépőjegy 2-99 éves korig 1 000 Ft 

Balesetbiztosítást, sportpályák használatát (strandröpladba, lábtengó, speedminton, 

ping-pong, tollaslabda, streetball, slackline) a sportpályák használatához eszközt 

biztosítunk, óriás sakk, tűzrakó helyek, játszóvár- és hintapark, játszótér, 

állatsimogató, homokozó használata, minden belépőjegyhez tartozik 2 db Park Peták, 

ami bármelyik játékhoz beváltható 

Kombinált karszalag 
gyerek 2-14 éves korig 

3 000 Ft 
Belépőjeggyel igénybe vehető szolgáltatások+drótkötélpálya (max. 1,5 óra), 

trambulin, légvár, mászófal  

Kombinált karszalag 
felnőtt 14-99 éves korig 

4 000 Ft 
Belépőjeggyel igénybe vehető szolgáltatások+drótkötélpálya (max. 1,5 óra), 

trambulin, mászófal  

Családi karszalag I. 
2 felnőtt + 2 gyermek (14 éves 

korig) 
12 000 Ft 

Belépőjeggyel igénybe vehető szolgáltatások+drótkötélpálya (max. 1,5 óra), 

trambulin, légvár, mászófal  

Családi karszalag II.  
2 felnőtt + 3 gyermek (14 éves 

korig) 
14 000 Ft 

Belépőjeggyel igénybe vehető szolgáltatások+drótkötélpálya (max. 1,5 óra), 

trambulin, légvár, mászófal  

A karszalag ára tartalmazza a belépési díjat ! 

A karszalag nem tartalmazza a quad, minigolf, lövészetek használatát. 

        

Park Peták 500 Ft/db 
A játékokat petákkal is igénybe veheted, felhívjuk figyelmedet, hogy a megvásárolt 

petákok csak az adott napra érvényesek, és nem visszaválthatóak. 

1 peták/ játék 

trambulin (5 perc), légvár (5 perc), ládaépítés (1 alkalom), íjászat (10 lövés), 

légfegyverrel lövés (10 lövés) 

2 peták/ játék gyermek és bébi drótkötélpálya (max. 1,5 óra), mászófal (3 mászás) 

3 peták/ játék felnőtt drótkötélpálya (max. 1,5 óra) 

4 peták/ játék quad (5 kör), minigolf (akár 6 főre) 

A csocsó, darts, billiárd 100 Ft-os érmével működik. 

  



Játszóház 3-12 éves korig 
1000 Ft 

/óra 

gyermekfelügyelők, játszóházi játékok korlátlan használata (megkezdett fél órát 

számolunk) 

1 testvér: 20% 

kedvezmény   

800 Ft / 

óra 

gyermekfelügyelők, játszóházi játékok korlátlan használata (megkezdett fél órát 

számolunk) 

2 testvér: 40% 

kedvezmény   

600 Ft / 

óra 

gyermekfelügyelők, játszóházi játékok korlátlan használata (megkezdett fél órát 

számolunk) 

Játszóházunkat 0-3 éves korig csak szülői felügyelettel veheted igénybe, a fentebb feltüntetett árakon. 

  

Csoportos kedvezmények   

Nagyobb létszámú csoportok esetén kérje egyedi 

árajánlatunkat!   

    

Park ajándék   

Születésnaposoknak a belépő díjtalan!    

    

Egyéb szolgáltatások   

Csomagmegőrzés 200 Ft/szekrény   

Eszközbérlés:     

Nyárs (4 db) 
500 Ft/alkalom 

  

Bogrács (1 db)   

 


