
ROBIN kalandsziget (kaladpark) – Tiszafüred
http://www.kalandsziget.hu/
http://www.robin-kalandpark.wlap.hu/
info@robinhod.hu
Tel.: +36 59 886 203; +36 59 360 109 
GPS: 47.624822 , 20.745192 
5350 Tiszafüred, Kistisza utca 2. (megközelítés innen)
Nyitva: naponta: 10-18 óra
Belépő jegyek:

Felnőtt 3900 Ft/fő
Gyerek* 2900 Ft/fő
Család** 2900 Ft/fő
Diák*** 2900 Ft/fő
Iskolai csoport**** 2000 Ft/fő
Sétajegy***** 900 Ft/fő

* 4-14 éves korig. **2 felnőtt + maximum 7 gyerek. ***Általános vagy középiskolai érvényes diákigazolvánnyal. 
****Előzetes bejelentkezés alapján *****A kalandpark területén tartózkodásra jogosít, az elemek közül a Höd 
tanösvény, a 17 m magas kilátó, a játszótér és a tornapálya vehető igénybe. A napijegy vásárlásával minden 

játékelem korlátlanul használható. 

A Robin Kalandpark a kalandparkok között kicsit más, de erre 
szükség is van egy szórakoztató központnál. Kalandszigetről van 
szó, hiszen a bejutás komppal, vagy motorcsónakkal 
megvalósítható a kalandparkba, de természetesen ez benne 
foglaltatik a jegy árában.
A kalandpark Magyarország egyetlen vízzel körülvett 
kalandszigeteként, mégis nagy területen, 18 ártéri hektáron várja 
a kalandor látogatókat 140 akadályelemből álló kötélpályával, 
ami földközelben is fut, de a lombkoronában is küzdhetünk. A 15 
méteres, versenyre is tökéletes mászófal, tetején a kilátóval és a 
300, illetve 400 méter hosszú kötélcsúszdával lépcsőn is 

megközelíthető és tetejéről az egyedülálló madárvilág is tartogat 
nekünk látnivalókat.

A kalandpark Kelet-Magyarország közepén rengeteg szolgáltatást 
nyújt a gyermekes családoknak is, várja őket a játszótér, a zorb, a 
minigolf, erdei tornapálya, íjászat és vízikenguru, de még sorolhatnánk, 
inkább látogassanak el kalandparkunkba és írják be vendégkönyvünkbe, 
hogy érezték magukat! 
Az ártéri kalandpark 
területén bobpálya ugyan 

nincsen, viszont van gyönyörű Tisza-tavunk! Ha meleged van 
felfrissülhetsz a vízi játékoknál…vízi kenguru, vízicsopper, water-
walker, nálunk ezek is megtalálhatóak! Félelemre azonban semmi ok! 
Teljes a biztonság.
Kalandpark játékok:

• Vízi elemek: vízicsopper, vízikenguru, water walker, azaz vízen 
sétáló

• Kötélpályák: magas, alacsony - gyerek kötélpálya, csapatépítő 
(140 játékelem) kötélpálya, gyermek kötélpálya, 300 és 400 méteres drótkötélcsúszda, extrém kötélpálya

• Tanösvények: Lombkorona tanösvény, Hód tanösvény
• Erdei tornapálya: négykarú felhúzó, nyakból nyomó, nyújtó, újjlétra, fekve nyomó-pad, húzódzkodó, 

függőleges húzóállvány, korlát, vízszintes húzóállvány
• Ügyességi játékok: íjászpálya, minigolf, kerékpáros akadálypálya
• Számháború tér
• Zorb lejtő
• Gyermek játszótér
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