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KIK VAGYUNK MI ÉS 

MIT NYÚJTUNK NEKED, 

BARÁTAIDNAK VAGY

AKÁR CÉGEDNEK?

Matkópuszta Kecskeméttől 10 km-re található - az M5-ös autópályáról 

könnyen megközelíthető helyszín.

Komplexumunk központi helyszíne a repülőtér, amely aktívan működik: 

nemzetközi versenyek, edzőtáborok, ejtőernyős- és tandemugrások, sétarepülések, 

műrepülések, hőlégballonozás helyszínéül szolgál. 

Vendégeinket egy 50 fő befogadására alkalmas, a hét minden napján működő 

„klimatizált” étterem és terasszal várjuk.

A pihenni vágyók részére szálláslehetőség áll rendelkezésre. A kínált 

szállásalternatívák széles körének köszönhetően mindenki megtalálja 

a saját igényeinek megfelelőt.

Létesítményünk a nagyváros forgatagából menekülni vágyók részére 

rengeteg sportolási és kikapcsolódási lehetőséget nyújt.

Egyedülálló élményt kínáló helyszínünk rendezvények, koncertek, céges 

csapatépítő tréningek, szülinapok, baráti és családi összejövetelek, legény-

és lánybúcsúk lebonyolítására rendezkedett be, akár 500 fő befogadásával.

AIRPORT  I  ÉLMÉNYPARK  I VENDÉGLÁTÁS

SZÁLLÁS  I RENDEZVÉNYHELYSZÍN

www.matkoairport.hu





AIRPORT

A matkópusztai repülőtér története az 1990-es években kezdődött: 

Ultrakönnyű világbajnokságtól kezdve,

az Unlimited Műrepülő Európabajnokságon keresztül, 

több nemzetközi verseny került és kerül a jövőben lebonyolításra.

Hétvégente a repülőtér átalakul és az adrenalinfüggőknek kedvezve

tandem és ejtőernyős ugrások helyszínéül szolgál.

Előzetes egyeztetés alapján sétarepülés, műrepülés, de akár

Hőlégballonozás szervezését is vállaljuk.

A reptér alfája és omegája a hangár, melynek

Épülete egyedi rendezvényhelyszínként szolgál 

mind magán, mind céges eseményeknek egyaránt.

www.matkoairport.hu



ÉLMÉNYKÖZPONT

Azok számára, akik kevésbé nyitottak az extrém

repülősportok iránt, kialakításra került:

• félkész hangárépületben PAINTBALL pálya,

• AIRSOFT pálya

• focipálya.

Természetesen az olyan elengedhetetlen kellékek sem hiányozhatnak 

kínálatunkból, mint:

• darts, csocsó, pingpong.

A partnereink által nyújtott programlehetőségek:

• GOKART: Kecskemét Európa hírű Gokart Stadionjában

• WAKEBOARD: Kecskemét mesterséges taván

• fürdőzés a Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdaparkban

A faházaink közvetlen közelében kialakított kültéri

medence és grillezési alkalmatosság a zavartalan

pihenés, de akár a társasági élet központi helyszínéül 

is szolgálhat.

www.matkoairport.hu



Kerti grill

FaházainkKültéri medence



Paintball pálya

Football pálya

Ping-pongDarts





VENDÉGLÁTÁS

A belső étterem 50 fő befogadására rendezkedett be,

de akár 500 fő ellátásáról is tudunk gondoskodni 

széles alvállalkozói hálózatunknak köszönhetően.

A repülőtéren kis bisztrokonyha üzemel –

Frissensültekkel, házi hamburgerekkel, napi ajánlatokkal.

Előzetes egyeztetés alapján az egyedi rendezvényekhez,

egyedi ételkínálatot ajánlunk ki.

Az étterem teraszáról közvetlen kilátás nyílik a reptérre,

így a repülős programok egy kávé mellett az első sorból 

élvezhetőek.
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SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

Faház falu: 

székely faházas pihenő övezetünk a repülőtér

melletti 3 hektáros területen található. A 4 db kétszintes,

igényesen berendezett faház, összesen 24 fő befogadására

alkalmas – a pótágyakat leszámítva. Az emeleti részen 3db

kétágyas, klimatizált hálószoba található, a földszinti részen pedig

nappali, konyha (mosogató, hűtő, evő- és ivóeszközök), 3 db

fürdőszoba került kialakításra. A téli időkben kandalló teszi

hangulatosabbá az estéket. A kikapcsolódást 

úszómedence és grillezőhely biztosítja.

Átriumos szállónk 

10 szobával rendelkezik, melyek 2-10 fő

befogadására alkalmasak és részben pótágyazhatók,

így összesen 40 fő befogadására alkalmas a szállórész.

A szobákhoz közös tusoló, mosdó és wc tartozik.

A szállóhoz közel grillezőhely is kialakításra került.

A kempingezés nyújtotta szabadság érzésének hangulatát

felidézni vágyók számára lakókocsi kiállóhelyek kerültek 

Kialakításra, illetve sátrazáshoz alkalmas területet lehet 

igénybe venni.
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Faházak belülről



átriumos szobák



RENDEZVÉNYHELYSZÍN

Az Ön egyedi igényeire hangolva alakítjuk ki 

a rendelkezésre álló területet/helyiségeket.

A helyben rendelkezésre álló szolgáltatásokon felül segítünk 

megtervezni és megvalósítani álmait, legyen szó:

• egyéb kültéri/beltéri aktivitásról,

• gyermekek részére biztosított animátorokról, kézműves foglalkozásokról 

vagy akár játszósarokról,

• egyedi dekorációról,

A reptér nyújtotta szolgáltatások kihasználásáról:

• sétarepülés (előzetes egyeztetés alapján)

• toborzó repülés (műrepülés előzetes egyeztetés alapján)

• hőlégballonozás (előzetes egyeztetés alapján)

• tandemugrás és ejtőernyőzés élménycsomagban 

(előzetes egyeztetés alapján)

• paintball és airsoft (előzetes egyeztetés alapján)

A partnereink által nyújtott programlehetőségekről:

• gokartozás Kecskemét Európa hírű Gokart Stadionjában

• wakebordozás Kecskemét mesterséges taván

• fürdőzés a Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdaparkban

ahová saját mikrobuszunkkal szállítjuk kedves vendégeinket.

Kifogástalan helyszínül szolgáltunk már céges csapatépítő 

tréningeknek, családi és baráti összejöveteleknek,

koncerteknek, születésnapoknak, legény- és lánybúcsúknak.

www.matkoairport.hu







MATKÓPUSZA 

ÉLMÉNY A REPTÉREN

KONTAKT:

Kapcsolat és ajánlatkérés:

Vass István

+36706703661

istvan.vass@illesholding.com

Brandt Ilona

+36705110511

ilona.brandt@illesholding.com


