
Csodák Palotája – 2016. május 12-től - 2 helyszínen, 2 féleképpen 

A 20 éve működő, - Magyar Brands díjjal kitűntetett - Csodák Palotája és a Playbar 

brand összefogásának eredményeként született meg Budapest legnagyobb 

tudományos szórakoztatócentruma, a Csopa Playbar, ahol 2500 m2-en számos 

lehetőség teszi élvezetessé a természettudományok világát és szolgálja a látogatók 

felhőtlen jókedvét. 

A XXII. kerületben, a Camponában található jól ismert kiállítás mellett a Csopa Playbar új 

helyszíne a III. kerületben, a Bécsi úton, a volt Új Udvar, most Buda Entertaintment and 

Gastro épületének 2. szintjén található.  

A Csopa Playbar különleges szórakozó- és szórakoztatóhely, interaktív, digitális és fizikai 

játék állomásokkal, vizuális szórakoztató elemekkel, tematikus kiállításokkal, 

előadásokkal. Exkluzív, de mégis „cool” hely, ahol a hangsúly a minőségi szórakozáson, 

időtöltésen és ismerkedésen van, ahol az emberi kapcsolatok előtérbe kerülnek, 

ahol egyszerűen jó lenni a barátokkal vagy a családdal, egy hely, ahol a különböző 

érdeklődésű emberek együtt is jól  érzik magukat.  

A Csopa Playbar arra hivatott, hogy az odaérkezők – akár egyénileg, párosan, vagy 

csoport tagjaként jönnek - a hétköznapokból kiszakadva a különleges játékoknak, 

kiállításoknak, programoknak köszönhetően az önfeledt szórakozásnak hódoljanak, 

miközben - észrevétlenül is - gazdagítják tudásuk.  

A Csopa Playbar egy olyan szórakozóhely, ahol kis kamaszkortól a fiatal felnőtt koron 

keresztül a családos életszakaszig, sőt azon túl is jól érzik magukat az oda látogatók. 

A Csopa Playbar célja, hogy Magyarország piacvezető, mindig újdonságokkal szolgáló, 

minden korosztály számára tartalmas programokat nyújtó, széles körben ismert 

tudományos tematikájú szórakozóhelye legyen. 

A Csodák Palotája a nagy nemzetközi fesztiválok szervezőivel, a hazai üzleti élet elismert 

multinacionális cégeivel, de a kisebb vállalkozásokkal is jó üzleti kapcsolatot alakít ki, hogy 

minél szélesebb körben és minél színesebben mutatkozhasson be. 

Születés, Newton és Illúzió kiállítás a Csopa Playbarban 

A Csopa Playbar területén 3 – egyenként 200 m2-es - különleges tematikájú kiállítás kap 

helyet, melyet mind az egyénileg érkező, mind a csoportosan odalátogató érdeklődők 

megtekinthetnek. A kiállítások tematikái a SZÜLETÉS, az ILLÚZIÓ, és a fizika atyjának 

tartott NEWTON törvényei köré épülnek. A kiállításokon nem a szigorúan vett tudományos 

térbe, hanem szórakoztató elemekkel és eszközökkel felszerelt termekbe lép a látogató.  

A kiállításokkal kapcsolatban számos érdekes program, előadás és rendezvény lesz a 

Csopa Playbarban.  

A Születés kiállítás egy hiánypótló interaktív tárlat, mely a fogantatás, terhesség, 

születés és az ehhez kapcsolódó női és férfi nemiséggel kapcsolatos témaköröket öleli fel. 



Az attrakció több részletéhez tartozik interaktív megjelenítés, így az ismeretek nemcsak 

bemutató szinten jutnak el a látogatókhoz, hanem át is élhetik azt. A magzati kort például 

egy stilizált anyaméhben, annak feltételezett hangjával élhetik át az érdeklődők, de részt 

vehetnek férfi és a női kromoszómák összepárosításában is. Pár percre kismamává 

válhatnak akár a férfi, akár a női látogatók, s kipróbálhatják, milyen viselni azt az édes 

terhet, melyet a 9. hónapban lévő kismama cipel! A kiállítás részét képzik a méltán 

népszerű On the Spot csapat által a Csopa Palybar számára készített kisfilmek, melyek 

segítségével betekintést nyerhetnek az érdeklődők három kontinens hat országának 

szülési szokásaiba. Az attrakció remek lehetőség akár egy iskolai osztály biológia órájának 

megtartására, akár lazább keretek között, szexuális felvilágosításra is. 

Az Illúzió kiállítás az optikai csalódások világába vezeti be a látogatókat. Ugyan a 

vizuális illúziókra magyarázatot adni egy kutatónak is kihívást jelent, a Csopa Playbar 

mégis szeretne mindenkit közelebb hozni az agy és a szem működésének megértéhez. A 

fiziológiai és kognitív illúziókba elmerülve rengeteg szemtornáztatásban vehet részt a 

látogató, aki részévé válhat érdekes 3D-s képeknek. A végtelenség érzetét adó 

tükörteremben bátorságukat tehetik próbára, meginoghatnak egy igen látványos hálóval 

borított labirintusban, illetve számos egyéb szemfényvesztő ötlet várja az érdeklődőket. 

Az Illúzió kiállítás ideális helyszín interaktív biológia, rajz, matematika vagy akár 

történelem órák megtartására. 

A Newton kiállításon a fizikus törvényeit szeretné a Csopa Playbar közelebb hozni 

az emberekhez; játszva és átélve bemutatni őket, és eloszlatni azt a tévhitet, hogy a fizika 

unalmas. A Csodák Palotájának hagyományait követve a kiállítás eszközei a tapasztalati 

tanulás módszerével világítanak rá a fizika és más tudományágak Newton által vizsgált 

jelenségeire, összefüggéseire. A kiállításnak maga Isaac Newton is a része, ki birtokán egy 

almafa alatt pihen, s várja maga köré a fizika iránt érdeklődőket. A Csopa Playbarban az 

attrakció része a különleges inga, a tükrös teleszkóp, a lejtőmozgás, a bolygók mozgása 

vagy az antigravitációs kerék. Az embernagyságú Münchausen emelőbe pedig mindenki 

beülhet, és próbára teheti erejét.  Egy-egy iskolai tanóra keretében ritkán jut idő arra, hogy 

Newton szerteágazó tudományos munkásságát teljes mértékben megismerhessék a 

tanulók. Az interaktív tematikus tárlaton azonban könnyen felfedezhetők és 

bemutathatók Isaac Newton jelentősebb kutatásainak eredményei. 

Richter Gedeon labor 

A Richter Gedeon Nyrt. számára a kutatás-fejlesztés és az oktatás támogatása egyaránt 

kiemelten fontos. Mára a Richter 1000 főt meghaladó kutató-fejlesztő bázisával a közép-

kelet-európai térség legjelentősebb gyógyszeripari K+F központjává fejlődött. A Richter a 

diákok tudományos érdeklődésének felkeltése érdekében a természettudományokhoz 

kapcsolódóan több iskolai programot is támogat, hogy a terület szakember-utánpótlását 

is elősegítse. A Csodák Palotájával közösen létrehozott kutatólabor alkalmas arra, hogy a 

tantermi foglalkozások mellet a fiatalok számára akár még pályaválasztás előtt vonzóvá 

tegye a fizika, kémia és biológia világát - így támogatva az orvosi, gyógyszerészi és 



vegyészi pálya népszerűségét. Az informális oktatás elemeit felhasználó laboratóriumi 

foglalkozások szórakoztató formában nyújtanak bevezetést a kémia, fizika és a biológia 

világába. Az óvodás kortól egészen a középiskolás korig  15 témában tartanak 

workshopokat a Csopa Playbar előadói a fiatalok életkori sajátosságainak megfelelő 

témában. A legkisebbeket például a „Cikázó villámok, megrázó élmények” című előadás 

várja, a kisiskolások egyik választható témája a  „Jégkorszak”, a  gimnazisták pedig 

többek között részt vehetnek „Okostelefon a laborban” vagy a „NanoMozaik” című 

interaktív foglalkozáson.  

Fizika show hideg percekkel és forró pillanatokkal 

A Csopa Playbar előadótermében érdekfeszítő, kb. 30 perces tudományos show 

keretében ismerhetik meg a fagy birodalmát a látogatók, és élhetik át a forró pillanatokat. 

A „Hideg percek” tudományos show-n megtapasztalhatják milyen extrém hőmérsékletek 

uralkodnak a világunkban, a „Forró pillanatok” előadáson pedig  a hő és a tűz birodalmába 

tesznek látogatást az érdeklődők.  

Szabaduló szobák 

Bár a Csopa Playbar garantáltan rabul ejti a látogatókat, a tematikus szabadulószobákból 

–melyek fizikai, kémiai, orvosi és földrajzi témákat ölelnek fel-  alig egy óra alatt ki lehet 

jutni, főleg, ha a bent lévő csapat összetartó, kreatív és egymásra figyelő emberekből áll, 

hisz lexikális tudás nélkül, pusztán a logikának köszönhetően is elérhető az eredmény.  A 

„Mérnök szobája”, a „Vészhelyzet”, a „Világjáró „ és  a „Megújuló város” cseles feladványai 

várják a szabadulni vágyó társaságokat.  

 

 

A 3 dimenziót meghaladó élményvetítések- 9D mozi és körmozi 

A Csopa Playbarban helyet kap két különleges, külföldön már ismert mozitípus, a 9D mozi 

és a  körmozi. A 9D mozi minden érzékszervre hatással van, hiszen a 3D mellett 6 effektet 

tapasztalhat meg a látogató. A körmoziban 360 fokban öleli körül a látvány és az élmény 

a nézőket.    

Csopa Playbar, mint egyedülálló rendezvényhelyszín 

A Csopa Playbarban minden körülmény és személyi feltétel adott ahhoz, hogy mind a 

felnőttek, mind a gyermekek részére felejthetetlen rendezvényeknek, eseményeknek és 

programoknak biztosítson helyszínt. Céges és vállalati összejövetelek, árubemutatók, 

évértékelők, partner party-k vagy prezentációk éppúgy megrendezhetők a Csopa 

Playbarban, mint a könnyedebb hangvételű csapatépítő tréningek vagy céges bulik, 

karácsonyi táncos, karaoke-s rendezvények. 



A 2500 m2-es alapterületű helyszínen akár 2-300 főt is vendégül tud látni a Csopa Playbar, 

mely az attrakcióinak sokszínűsége miatt izgalmas és tartalmas programokkal 

fűszerezhető. A rendezvényekre két különterem is rendelkezésre áll; egy 70 fős előadó 

terem és egy 100-120 vendéget befogadó rendezvényterem. A helyszín mind 

tömegközlekedéssel, mind autóval könnyen megközelíthető.  

Bár a Csopa Playbar – elsősorban – a hazai közönségre számít, nem mondhat le a 

külföldiekről sem, akiknek kedvelt célpontja lehet ez a színvonalas hely, ahol semmilyen 

nyelvi, kulturális vagy egyéb akadály nem gördül a Csopa Playbar és a vendégek közé.  

Csopa Playbar- Party helyszín, nemcsak felnőtteknek 

A Csopa Playbar nemcsak a céges rendezvényeknek kiváló helyszín; ha valaki egyedi és 

tartalmas születésnapot szeretne gyermekének és barátainak, különleges tematikájú, de 

a hagyományos elemeket sem nélkülöző szülinapi party helyszíneként választhatja a 

Csopa Playbar 7 csomagjának egyikét. Az összes lehetőség tartalmaz exkluzív kiállítás 

felfedezést, workshopot és felhőtlen bulit saját boxban.  

Csopa Playbar a falain kívül 

A Csopa Playbart nemcsak a helyszínen, de kitelepülések alkalmával is szeretnénk 

bemutatni, közelebb hozni a leendő vendégeinkhez. Programbiztosító partnerei vagyunk 

számos zenei, kulturális vagy egyéb fesztiváloknak. 

Playbar- egy bár végtelen játéklehetőséggel 

A Playbar egy hiánypótló szórakozóhely, ahol a különleges lombikokból való kulturált 

italozás lehetőségén túl számos élmény várja vendégeit, ahol a Csopa Playbar attrakciói 

egy karnyújtásra vannak - a tartalmas programok kedvelőinek nagy örömére. 

27 darab, hatalmas érintőképernyős interaktív asztal mellett játszhatnak és 

beszélgethetek a Playbar vendégei, melyeken egyedül, párosan vagy csoportosan 

játszható interaktív játékokat találnak. A játékkínálat folyamatosan változik és fejlődik, így 

a visszatérő vendégek is találkozhatnak majd valami újdonsággal.  

A bár koktélkínálata is különleges: kémcsövekből, designos lombikokból fogyaszthatók a 

koktélkülönlegességek, melyek mind nevükben, mind küllemükben egyediek. A feles a 

Playbarban kémcsőben érkezik, a koktélt lombikból szürcsölheti tulajdonosa.  

A máshol megszokott játékok a Playbarban kissé átalakulnak, hisz a csocsó 

háromszögletű, a biliárdot lábbal játsszák, a pingponglabda pedig a beerpong asztalon 

pattog.   

A Playbarban a Duettó 2, a hagyományos csocsó 2-4, a háromoldalú csocsó 6, az XXL 

csocsó 8 embernek nyújt lehetőséget a játékra. A biliárdfociban a 8 x 4 méteres pályákon 

a biliárdhoz hasonló szabályok mellett labdákat kell lábbal a megfelelő helyre juttatni.  

Sör-pingpongozni (beerpong) is van lehetősége a vendégeknek, mely egy hazánkban is 

egyre népszerűbb, Amerikából induló, közkedvelt játék. 



A Playbar 3 különleges, egymástól elszeparált – de szükség esetén összenyitható - boxban 

tudja megvendégelni a családi vagy egyéb rendezvényre érkező társaságokat. Legény- 

vagy leánybúcsú, gyermekszülinapok, házassági vagy éppen osztálytalálkozós évfordulók 

éppúgy a Playbarba illők, mint a kollégák munka után összekovácsolódó vidám csapata.  

 

Várjuk Önöket szeretettel! 

 

 


