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JÁTSZVA MEGISMERED KÖSZÖNTŐ

A Csopa menedzselése olyan élmény és felelősség, mint 4 gyermekem 
nevelése: együtt növünk, fejlődünk, miközben kölcsönösen hatunk 
egymásra és együtt fedezzük fel a világot. Fenntartjuk a „Miért?” korszakot, 
mert ez az élethosszig tartó tanulás alapja.

Minél több időt tölt egy gyerek a környezete megismerésével, annál 
sikeresebb lesz felnőttkorában a gondolkodásban és a tanulásban.
A tudásvágyból táplálkozó kíváncsiság fontos ahhoz, hogy felnőttkorban is 
képesek legyünk új készségek elsajátítására, kreatív váltásokra. 

A Csodák Palotája – amikor az igazgatója lettem – játszóház volt, ahol 
minden korosztály a megtapasztalás útján, gyermeki rácsodálkozással 
fedezhette fel, hogy a világ érdekes.
Tavaly a testvére, a Csopa Playbar létrehozásával megteremtettünk egy 
helyet, ami összehoz, ahol a kamasszá, fiatal felnőtté vált gyermekeim 
korosztálya értelmesen töltheti el a szabadidejét.

A Csopa idén, 21 évesen válik igazán nagykorúvá. Óbudán a két helyszín 
összeköltözésével testet ölt egy világszínvonalú, többféle tudományágat 
felölelő, minden korosztálynak jó programot nyújtó science center: egy 
5000 m2-es tudományos szórakoztatóközpont, több mint 250 játékkal, 
előadóteremmel és laborral, 3 élményvetítővel, 4 szabadulószobával és 
rendezvénytermekkel. Lombikból iható koktélokkal, biliárdfoci-pályákkal, 
különleges csocsókkal és 27 interaktív asztallal. 

Egy hely, ahol mindenki gyermek lehet.
Egy hely, ami összehozza az embereket.
Egy hely, ahol a tudomány népszerű.
Egy hely, ahol a szórakozás tanulás, és a tanulás játék.

Szeretettel várunk a Csopába, ahol
játszva megismered a minket körülvevő csodálatos világot!

Mizda Katalin
ügyvezető igazgató 



Bose - Einstein kondenzáció

A SZUPERATOM

ATTRAKCIÓK

A TERMÉSZET MŰHELYE
Hány érzékszerve van egy embernek? Hogyan oszlik el 
testünkben az érzékszerveket érintő idegvégződések száma? 
Ahogyan elődeink rácsodálkoztak az égbolt fényeire vagy a tűz 
melegére, tedd ezt most te is! Fedezd fel a világot, ami körülvesz 
bennünket, amiben élünk. Ismerd meg  játszva, hogyan jelenik 
meg a tudomány a természet műhelyében!
A kisebbeknek a Kreatív építési terület tartogat játékos 
kihívásokat.

TUDÓSOK CSARNOKA
Felfedezők, feltalálók és kutatók vitték és viszik előre az 
emberiséget. Könyvtárak, levéltárak, merevlemezek milliói őrzik 
munkájuk nyomait. Ebben a teremben híres tudósok munkássága 
előtt adózunk, olyan szakemberek alakját idézzük meg, akik 
alapjaiban változtatták meg tudományterületüket. Tudásunkat 
az interaktív eszközökkel játszva bővíthetjük, a Tudományos 
pletykasarokban érdekes mozzanatokat ismerhetünk meg a 
tudósok mindennapjaiból. 



MEGÚJULÓ TEMATIKUS 
ÉS IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

A Csodák Palotája folyamatosan változik, az új tudományos ered-
ményeket követve nyúlunk a társadalom széles rétegei számára 
érdekes témákhoz. A modern technológia adta lehetőségeket 
felhasználva születnek tematikus kiállításaink, ahol elmélyülhetsz 
egy-egy konkrét terület tudományában. 
Az állandó elemeket időszaki tárlatok színesítik, a laborok és kuta-
tóintézetek világa mellett a hétköznapok tudományos vonatkozá-
saival is foglalkozunk. 
Aktuális kínálatunkról a www.csopa.hu oldalon tájékozódhattok.

MÁGNESES MEZŐ
A vonzások és taszítások világa mindenkit foglalkoztat, ezért a 
mágnesesség csodájának felfedezése és megismerése nem 
maradhat ki a megújuló science center kínálatából. Értsük meg, 
hogyan működnek és mire használhatók a mágnesek! Tegyük 
mindezt játszva, az életkori sajátosságokat figyelembe vevő 
interaktív eszközök segítségével!



ŰRÁLLOMÁS
Az ember mindig is vágyott arra, hogy megismerje az ismeretlent 
és átlépje bolygónk határait. Ma már tudjuk, hogy több száz milli-
árdnyi galaxis van a világegyetemben, és a távolságok, a méretek 
egyszerűen felfoghatatlanok. Az Űrállomáson megismerheted e 
végtelen birodalom szépségeit, legyen szó egy marsbéli landolás-
ról vagy a forgó rendszerekben keletkező erőhatásokról.

RECORD
Segíts a földönkívülieknek! Képességeiddel javítsd meg 
a messziről jött idegenek meghibásodott űrhajóját! Egy 
kis logikával és ügyességgel hazajuttathatod egy távoli 
galaxis lakóit. Küldetésre fel!  



ILLÚZIÓK
Hihetünk-e a szemünknek? Miként működik az agyunk? 
Ebben a tematikus teremben a vizuális illúzióké a 
főszerep, amelyeknek mi is részeseivé válunk. A régi 
kedvencek sora újakkal bővült: különleges festmények, 
térbeli rajzok, tükrök és árnyékok kápráztatnak el!

SZÜLETÉS VILÁGA
„Tabudöntögető tárlat!” – fogalmazott egy látogatónk kifelé 
jövet a teremből, majd hozzátette: „Hiánypótló!” Kendőzetlenül 
mutatjuk be a nemek biológiai, genetikai sajátosságait, a 
fogantatás, a várakozással teli időszak és a születés csodáját. 
Mindezt interaktívan, néha meglepő formában. Kihagyhatatlan 
ez a DNS-től a pelenkázásig tartó tudományos utazás!

A kiállítás 12 év feletti
látogatóknak ajánlott.



NEWTON
ALMÁSKERTJE 

LOGIKAI MEGÁLLÓ

Hogyan kerül a tudomány egy almáskertbe? Próbáld ki a 
Newton felfedezéseihez kötődő játékos eszközöket,  tapasztald 
meg a mechanika és a tömegvonzás törvényeit! Ismerkedj a 
színelméletettel, a csillagászattal és kapj átfogó képet Sir Isaac 
Newton életéről és munkásságáról!

Ha szereted a rejtvényeket, itt garantáltan jól szórakozol majd! 
Tedd próbára vizuális memóriádat, figyelemképességedet, 
reakcióidődet, problémamegoldó készségedet, vegyél a 
kezedbe egy ördöglakatot vagy próbálj megoldani egy izgalmas 
feladványt. Rugaszkodj el a hétköznapoktól!



ÖVEGES TEREM
Lépj be a tudományos előadások birodalmába! 
Öveges termünkben megtekintheted a környezetünkben 
lévő fizikai és kémiai folyamatok izgalmas világát. Látványos 
kísérletbemutatókon ismerheted meg, hogyan működik 
a világunk. Ha szerencsés vagy, akár saját bőrödön is 
megtapasztalhatod, hogy a tudás megvédhet  a környezet 
veszélyeitől. Változatos science show programunkban 
megjelenik többek közt a mechanika, a hőtan, a kémia, az 
elektromosságtan, a hangtan és az optika.

„BÁRKI BÁRHOL KINYITHATJA A TERMÉSZET MESE-
VILÁGÁNAK KAPUIT, NEM IS SEJTETT, SZÍNES CSODÁ-
KAT LÁTHAT. HOGYAN NYITHATJA KI EZEKET A KAPUKAT? 
EGYSZERŰ, MINDENKI ÁLTAL ELVÉGEZHETŐ 
KÍSÉRLETEKKEL.” 
ÖVEGES JÓZSEF PROFESSZOR



A programváltozás jogát fenntartjuk! 

ÖVEGES TERMI PROGRAMKÍNÁLATUNK

HÉTFŐ
12:00
Összedől a világ  
MECHANIKA

15:00 A fagy 
birodalma
HŐTAN

17:00 Lángok és 
színek
HŐTAN

CSÜTÖRTÖK
12:00
Űrutazás egy 
üvegedényben
HŐTAN

15:00 Plazma, az 
anyag negyedik 
halmazállapota
ELEKTROMOSSÁG 

17:00
Figyeld a lombikot!
KÉMIA

KEDD
12:00
Figyeld a lombikot!
KÉMIA 

15:00
Elektromosság
és ami mögötte van
ELEKTROMOSSÁG 

17:00
A fagy birodalma
HŐTAN

PÉNTEK
12:00
Űrutazás egy üvegedényben
HŐTAN

15:00
Tűzgömb és lángoló 
mennyezet
HŐTAN

17:00
Összedől a világ
MECHANIKA

SZERDA
12:00
Csalánba nem üt a 
ménkű!
VEGYES

15:00
Brutális 
hőmérséklet-különbség
HŐTAN 

17:00
Lendülj be!
MECHANIKA 

SZOMBAT
11:00
Buborékos előadás
VEGYES 

13:00
A fagy birodalma
HŐTAN 

15:00
Best of Csopa - angol nyelvű 
előadás
VEGYES

17:00
Richter Gedeon
tudományos show
KÉMIA

19:00
Lángok és színek
HŐTAN

VASÁRNAP
11:00
Tudomány egy mesében
VEGYES 

13:00
A fagy birodalma
HŐTAN 

15:00
Best of Csopa - angol 
nyelvű előadás
VEGYES

17:00
Richter Gedeon
tudományos show
KÉMIA 

19:00
Lángok és színek
HŐTAN

TANÍTÁSI SZÜNETBEN
11:00 Buborék show – VEGYES 
13:00 A fagy birodalma – HŐTAN 
15:00 Best of Csopa – angol nyelvű 
előadás – VEGYES 
17:00 Richter Gedeon tudományos show 
– KÉMIA 
19:00 Lángok és színek – HŐTAN

ISKOLAI CSOPORTOKNAK
VÁLASZTHATÓ ELŐADÁSOK AZ ÓRARENDTŐL ELTÉRŐ 
IDŐPONTBAN
A fény tudománya – OPTIKA 
A zene fizikája – HANGTAN 
Lendülj be – MECHANIKA 
Izzó színpad – HŐTAN 
A fagy birodalma – HŐTAN
Kísérletek a sötétben – HŐTAN, OPTIKA
Figyeld a lombikot – KÉMIA 
Food Show – KÉMIA 
Megtéveszt az elméd – KOGNITÍV 
TUDOMÁNY
Tudományos videók a neten – VEGYES 
Megújuló energiák – MECHANIKA, HŐTAN
Cikázó villámok - ELEKTROMOSSÁGTAN
Best of Csopa - angol nyelvű előadás – 
VEGYES
Tudomány egy mesében  – VEGYES 
Tudományos buborékok  – VEGYES

ÓVODÁS CSOPORTOKNAK
VÁLASZTHATÓ ELŐADÁSOK AZ ÓRARENDTŐL ELTÉRŐ 
IDŐPONTBAN
Tudomány egy mesében – VEGYES 
Buborék show – VEGYES 
Izzó színpad – HŐTAN 
A fagy birodalma – HŐTAN

ÓRAREND EGYÉNI LÁTOGATÓINKNAK



A Csodák Palotája Richter Gedeon laborjának 
többfunkciós tere éppúgy otthont ad kémiai, fizikai, 
biológiai és geológiai kísérletezésnek, mint az 
ismeretterjesztő délutáni és esti programoknak. 
Az első év tapasztalatait felhasználva oktatási 
csapatunk továbbfejlesztette a programkínálatot, 
mely minden korosztálynak kínál fehér köpenyes, 
védőszemüveges kalandokat. A 2017/18-as 
tanévben ismét elindítjuk rendhagyó tudományos 
szakkörünket, a Csopa Kémcső Klubot. A labor 
helyszíne lehet táboroknak, céges rendezvényeknek 
és versenydöntők lebonyolításának.
A foglalkozások teljes kínálata a www.csopa.hu 
oldalon érhető el.

A RICHTER GEDEON NYRT. 
– LABORUNK TÁMOGATÓJA
A kutatás és az innováció 1901 óta, a Társaság megalapításától 
fogva kulcsszerepet tölt be a vállalat stratégiájában. Az 
első kutatásokat maga az alapító, Richter Gedeon végezte 
az 1900-as évek elején patikája laborjában. Mára a Richter 
1000 főt meghaladó kutató-fejlesztő bázisával a közép-kelet-
európai térség legjelentősebb gyógyszeripari K+F központjává 
fejlődött, árbevételének 10-12%-át fordítja kutatás és fejlesztés 
tevékenységre.

A Richter ugyanakkor – a diákok tudományos érdeklődésének 
felkeltése érdekében  – a természettudományokhoz kapcsoló-
dóan több iskolai programot támogat, hogy az érintett területek 
szakember-utánpótlását is elősegítse. A Csodák Palotájával 
közösen létrehozott oktatólabor kiváló színtere annak, hogy 
a tantermi foglalkozások mellett a fiatalok számára akár még 
pályaválasztás előtt vonzóvá tegye a fizika, kémia és biológia 
világát – ezzel is elősegítve az orvosi, gyógyszerészi és vegyészi 
pálya népszerűségét. 

Meggyőződésünk, hogy a Csopa termeiben, így a Richter 
Gedeon laborban is, a jövő tudósai, a fiatalabb generációk 
kutatói is megfordulnak majd, és reméljük, hogy az itt szerzett 
élmények hatására mind többen választják hivatásul valamely 
természettudományos pályát.

RICHTER GEDEON LABOR



ÉLMÉNYVETÍTÉSEK
5D ÉLMÉNYVETÍTÉS
Az 3-5 perces filmek szinte minden érzékszervedre hatnak.
5 különböző effekt teszi igazi kalanddá a 3D vetítést, miközben 
folyamatos mozgásban vagy.

 
9D ÉLMÉNYVETÍTÉS
Ha még több effektre vágysz, akkor a 9D vetítést ajánljuk.

KÖRMOZI
A 12 állóhelyes Körmozinkban a  vászon 360°-ban körülölel.
A 3–5 perces vetítés során a film középpontjában érezheted 
magad.

4 szabadulószobánk 4 tudományos téma köré épül.
A Mérnök szobájában a fizika törvényszerűségei, a 
Vészhelyzetben az orvostudomány vívmányai, a Világjáróban a 
földrajzi felfedezések, a Megújuló városban pedig a zöldenergia 
köré épülnek a rejtvények.
A feladatoknál elsősorban nem a tényszerű tudás, hanem a 
kreativitás és a csapatmunka lényeges.
.

Résztvevők száma: 2–5 fő
Játékidő: maximum 45 perc. 

SZABADULÓSZOBÁK



PLAYBAR JÁTÉKTÉR
A közösségi játéktérben számos egyedülálló játéklehetőség 
várja a szórakozni vágyókat. A 27 érintőképernyős asztalon a 
legkülönbözőbb egyéni vagy csoportos játékokat próbálhatod 
ki. A sportkedvelőket különleges csocsóasztalok, beerpong és 
biliárdfoci-pályák mozgatják át. Az élményeket a lombikokban, 
kémcsövekben és mérőedényekben felszolgált látványos science 
koktélok teszik feledhetetlenné.

XXL

2 BILIÁRDFOCI PÁLYA

DUETTÓ

KÜLÖNLEGES CSOCSÓK

27 INTERAKTÍV ASZTAL

BEERPONG ASZTALOK

LOGIKAI MEGÁLLÓ

GARLANDO VERSENYCSOCSÓ

3OLDALÚ



TÉRKÉPINDULÁSI ZÓNA

LÉPCSŐ

LÉPCSŐ

PÉNZTÁR RUHATÁR
AJÁNDÉKBOLT

TERMÉSZET MŰHELYE TUDÓSOK CSARNOKA

PLETYKASAROK
MÁGNESES MEZŐ

RECORD

ŰRÁLLOMÁS

RENDEZVÉNYTEREM

SZABADULÓSZOBÁK

BILIÁRDFOCI

SZÜLETÉS VILÁGA

PLAYBAR

LOGIKAI MEGÁLLÓ

KÖRMOZI
ILLÚZIÓK NEWTON ALMÁSKERTJE

9D ÉLMÉNYVETÍTÉS 

INTERAKTÍV ASZTALOK
CSOCSÓK

 

IRODÁK IRODÁK

CSALÁDI MOSDÓK

NŐI MOSDÓK

FÉRFI MOSDÓK

SZÜLINAPOS-KÜLÖNTERMEK

RICHTER GEDEON LABOR

ÖVEGES TEREM

Bejárat

Felső szint

Alsó szint



5000 m2-es tudományos szórakoztató- 
központként  egész napos, tartalmas 
programot kínálunk a hét minden 
napjára.

Ha egy élménydús délutáni kikap-
csolódásra vágytok, akkor 17 óra 
után a Csopa Night jeggyel féláron 
élvezhetitek aktuális programjainkat.

A Csopában felhőtlenül szórakozhattok, 
miközben észrevétlenül, játék közben nő a 
tudásotok.  

CSALÁDOKNAK

A Csopában az egész család együtt 
játszva ismeri meg a minket körülvevő, 
csodás világot.

VENDÉGKÖNYVÜNKBŐL:

„NAGYPAPI IS ÉLVEZTE, NEM CSAK AZ UNOKÁK. 
ÖRÜLÜNK NEKI, HOGY MINDIG MEGÚJUL A KIÁLLÍTÁS. 

KÖSZÖNJÜK AZ ÉLMÉNYT!” 

LÁTVÁNYOS ELŐADÁSOK

TÖBB MINT 250 JÁTÉK

HELYSZÍNT ADUNK A 
CSALÁDi ESEMÉNYEKNEK

KÜLÖNLEGES CSOCSÓK

4 IZGALMAS SZABADULÓSZOBA

PLAYBAR

ÉLMÉNYVETÍTÉSEK



CSODÁS
SZÜLETÉSNAPOK

8

Amit a bulidhoz biztosítunk:

• Meghívó
• Egy demonstrátor, aki koordinálja a programot
• Szülinapos-különterem használata 3 órára
• Lufik és dekoráció
• Csopás lombik poharakkal és tányérokkal terített asztal
• Pizza, nasik, torta, üdítő
• Ajándék neked és a meghívottaknak
• 5000 m2 játéktér a buli előtt, után és alatta

Te mint ünnepelt és 2 felnőtt kísérőd a vendégeink vagytok!
A csodás szülinapod egyedileg összeállítható 
a Csopa programelemek listájából:
  
• Laborfoglalkozás
• Science show
• Biliárdfoci
• Csocsóbajnokság
• Szabadulószoba
• Nyomozós játék
• Interaktív kiállításvezetés

TARTSD NÁLUNK
TUDOMÁNYOS, FANTASZTIKUS 
SZÜLINAPI BULIDAT!



PEDAGÓGUSOKNAK
A Csopa kiváló úticél tanév közben, év végi osztálykirándulások 
alkalmával,  szakkörök helyszíneként és tábori programként is.

A több mint 250 játékunk mindegyike tudományos jelenségeket 
demonstrál az edutainment (szórakozva tanulás) módszerével. 
A csoportok a játékterek felfedezése mellett élményteli 
módon tanulhatnak interaktív óráinkon, a Richter Gedeon 
laborfoglalkozásokon vagy az Öveges teremben egy science 
show-n.

Tematikus egységeink helyszínt nyújtanak az osztályoknak 
osztálytermen kívüli interaktív tanórákhoz, ahol megismerhetik 
Newton törvényeit és életét, a művészet és a tudomány 
kapcsolatát. A Születés világában pedig a felvilágosítás  is 
játékos és oldott hangulatban zajlik. Külön szolgáltatásként 
képzett demonstrátoraink tartják meg ezeket az emlékezetes 
bemutatókat.

A részletekért keresse Tudományos Oktatási Központunkat a 
tok@csopa.hu címen.

Érvényes pedagógusigazolvánnyal a Csodák Palotája látogatása 
15 fő feletti gyermekcsoportok kísérőjeként ingyenes. 

Regisztráljon Pedagógus Klubunkba, így egyéni látogatóként 
érvényes pedagógusigazolvánnyal 50% kedvezményt biztosí-
tunk a teljes árú felnőtt jegyárból; évente kétszer tudományos 
előadás és workshop keretében lehetőséget adunk tagjainknak, 
hogy csoportos keretek között ismerkedhessenek a Csopa 
újdonságaival, havi hírlevelünkben pedig a tudományos világ
legfrissebb híreivel, gyakorlati ötletekkel segítjük oktató munkájukat.



OVISOKNAK

Tudományos kalandozások kicsiknek is. 
Fedezd fel Csipet Csopa útvonalunkat, 
labdázz szappanbuborékkal a Buborék 
show-n vagy nézz meg egy mesét úgy, 
ahogy még sosem tetted: a Tudomány egy 
mesében az Öveges terem legkisebbeknek 
szóló előadása.

A tudományokkal való ismerkedés első lépéseinek kiváló 
színtere a Csodák Palotája Richter Gedeon laborja. A képzett 
foglalkozásvezetők irányítása alatt zajló közös kísérletezés 
során a legfiatalabb korosztály is elmerülhet a színek, az 
illatok, a mágnesek és a szikrák rejtelmes világában vagy 
megismerkedhet Kémcső Jenővel és barátaival.

„MONDD ÉS ELFELEJTIK, MUTASD MEG ÉS EMLÉKEZNEK, 
VOND BE ŐKET ÉS MEGTANULJÁK.” 
KONFÚCIUSZ



ISKOLAI CSOPORTOKNAK

ELMOSSUK A HATÁROKAT
A TANULÁS ÉS A SZÓRAKOZÁS KÖZÖTT.

 TANULMÁNYI ÉS OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK

A Csodák Palotája eszköz a pedagógusok kezében, amellyel 
színesebbé és még gyakorlatiasabbá tehetik a tanórákat, 
legyen szó akár fizikáról, kémiáról vagy biológiáról. Egy science 
center egyben az igényes szórakozás helyszíne is lehet egy-egy 
osztálykirándulás, iskolán kívüli program keretében. A játéktér 
és a kiállítások mellett további három választható programot 
kínálunk a hozzánk látogató csoportoknak:

• INTERAKTÍV 45 PERCES TANÓRÁK AZ 1. EMELETI JÁTÉKTÉR TEMATIKUS 
EGYSÉGEIBEN, A SZÜLETÉS VILÁGA, AZ ILLÚZIÓK VAGY A NEWTON 
ALMÁSKERTJE TERMEKBEN

• ELŐADÁSOK AZ ÖVEGES TEREMBEN 
• KÖZÖS KÍSÉRLETEZÉS A RICHTER GEDEON LABORBAN

Az elérhető feláras szolgáltatások teljes listája a www.csopa.hu 
oldalon érhető el.



Emlékezetes, élménydús randira vágysz?
Szeretnél kreatívabbat kitalálni egy étterem-mozi programnál?
Beszélgetnél, de tartasz a kínos hallgatásoktól?
Esetleg lánykéréshez keresel rendhagyó helyszínt?

Ha bármelyik kérdésre igen a válaszod, akkor a Csopa ideális 
randihelyszín.

A több mint 250 játékot együtt próbálhatjátok ki és sok mindent  
megtudhattok egymásról akár szavak nélkül is. 

A Playbarban ihattok egy lombikban felszolgált koktélt, az előa-
dásokon rázós csókot válthattok, éljétek át a 9D hullámvasuta-
zást vagy jussatok ki közös erővel a szabadulószobából! 

„ÉLMÉNY VOLT ITT LENNI, 
ÉS KIPRÓBÁLNI DOLGOKAT! 
GABIVAL RANDIZTUNK ITT, 
ÉS MEGBESZÉLTÜK, HOGY IDE MAJD 
A LEENDŐ GYEREKÜNKET IS
ELHOZZUK EGYSZER!”

Ajándék
szív alakú

héliumos lufi 
a randijegy 

mellé!

JÁTSZVA MEGISMERED 
A PÁROD

RANDIZZ A CSOPÁBAN!



CSOPA NIGHT 
PROGRAMOK

Tudományos szórakoztatóközpontunkban hétköznap kora esti 
kezdéssel is kínálunk programokat.

A Csopa Night sávban 17 órától a tudománynépszerűsítő előa-
dásoktól  a science café beszélgetésekig, a társasjáték klubtól 
a csocsóbajnokságig, a művészeti rendezvényektől a társkereső 
programokig széles skáláját nyújtjuk az iskola vagy munka utá-
ni kikapcsolódásnak.

Hétfőtől csütörtökig a Csopa Night sávban félárú a belépő!
Figyeld a naptárat elektronikus felületeinken!



SZAKKÖRÖK ÉS TÁBOROK
Ahogy a Föld forgása, a Csopa sem áll le, ha játékos tanulásról van 
szó. Az év során tudományos workshopunkon, a Csopa Kémcső 
Klubban a kémia, a fizika, a biológia és az orvostudomány területére 
kalauzoljuk a kísérletező kedvű általános iskolás gyerekeket, a 
tanítási szünetekben pedig izgalmas tudományos kalandozásra 
várjuk a Csopa Science Táborba azokat, akik szívesen elmerülnének 
a természettudományok világában, bekukkantanának a labor, 
az interaktív kiállítások, az előadások kulisszái mögé, miközben 
lehetőséget kapnak kreativitásuk kibontakoztatására.

TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTŐ 
PROGRAMOK

CSOPA SZTK – SZENIOROK TUDOMÁNYOS KLUBJA
Megújult formában, az élethosszig tartó tanulás szellemében, 
folytatódik az idei szezonban is a nyugdíjasok kedvenc 
programsorozata, a Csopa SzTK. Havonta egyszer tudományos 
élménynapra és ismeretterjesztő előadásra várjuk a korosztály 
képviselőit.

TUDOMÁNYOK A CSOPA NIGHT PROGRAMOK KÖZÖTT

A Csodák Palotája fontos küldetése, hogy a természettudomá-
nyok megismertetése mellett élő kapcsolatot tartson fenn a tu-
dósokkal, s látogatói elé tárja a laborokban, szakmai műhelyek-
ben születő legújabb eredményeket. Hétköznap kora esténként 
ismeretterjesztő előadásokkal, beszélgetésekkel, workshopokkal 
várjuk az érdeklődőket. Sikersorozataink a 2017/18-as szezon-
ban is folytatódnak, kutatókat látunk vendégül a Tudományos 
Csopa Caféban, könnyedén, koktélozva ismerkedünk egy-egy 
témával a Csopa Science Pubban. 
Nem feledkezünk meg a közlekedés- vagy az energiatudományok 
rajongóiról sem, foglalkozunk a hétköznapok tudományos 
vonatkozásaival. Természettudományi HUB-ként működünk a 
jövőben is, számos partnerprogramot befogadva, legyen szó a 
robotikáról, a csillagászatról vagy a szárnyaikat bontogató fiatal 
kutatókról.



SZOLGÁLTATÁSAINK

RUHATÁR
A Csopa ruhatár a nyitvatartási idő alatt 
rendelkezésedre áll.
Nagyobb táskák esetén biztonsági 
okokból használata kötelező.

CSOPA AJÁNDÉKBOLT ÉS WEBSHOP
Az ügyességi, logikai és tudásfejlesztő játékok mellett 
izgalmas társasjátékok, modellek és érdekes szerkezetek 
közül választhatsz ajándékot, sőt, ajándékutalványt is 
vásárolhatsz.

PLAYBAR
A bárban látványos alkoholos és -mentes koktélok, 
üdítők, különleges forró italok, snackek, meleg 
szendvics és egyéb finomságok kaphatók.

TÁBOROZTATÁS

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS SZÜLINAPIBULI 
RENDEZÉS



Számtalan alkalom nyílik arra, hogy együtt legyen egy–egy 
munkahelyi közösség, baráti társaság vagy a család apraja-nagyja. 
Rendezvénytermeinkkel, interaktív játékainkkal, attrakcióinkkal, 
élményvetítéseinkkel és szabadulószobáinkkal nemcsak helyszínt, 
de teljes körű programszervezést is biztosítunk akár kisebb, akár 
nagyobb létszámú események lebonyolítására.

HELYET ADUNK
RENDEZVÉNYEINEK

rendezveny@csopa.hu

CSAPATÉPÍTŐ PROGRAMOK
CÉGES RENDEZVÉNYEK
KONFERENCIÁK
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK
TERMÉKBEMUTATÓK

LEGÉNY- ÉS LEÁNYBÚCSÚK
ESKÜVŐK

CSALÁDI ÜNNEPEK
ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓK



JÓ TUDNI!
ELÉRHETŐSÉGEK
Telefon: +36-1-814-8060
E-mail: info@csopa.hu 
Cím: 1036 Budapest, Bécsi út 38 – 44. 

NYITVA TARTÁS: H – V: 10:00 – 20:00

HELYSZÍN, MEGKÖZELÍTÉS
A III. kerületben, Óbuda szívében, a Buda Entertainment & 
Gastro Szórakoztatóközpont (régen Új Udvar) 1. és 2. emeletén 
megújult formában,  5000 m2-es területtel, 2 emeleten várja a 
gyermekeket, családokat, kamaszokat, fiatal felnőtteket, óvodai 
és iskolás csoportokat.

Autóval
A Bécsi út és a Kecske köz felől is megközelíthető Buda 
Entertainment & Gastro Szórakoztatóközpont 300 férőhelyes 
mélygarázsa, ahonnan lift visz az emeleti bejáratunkhoz. 
Belépőjegyet váltó vendégeinknek hétköznap az első óra, míg 
hétvégén az első 2 óra INGYENES. A további időszakban a 
parkolás az ott érvényes díjak megfizetésével lehetséges. 

Tömegközlekedéssel
HÉV: H5, Szépvölgyi úti megálló
Fonódó villamosok: 17-es, 19-es, 41-es, Kolosy téri megálló
Buszok: 9, 29, 109, 111 és 165.

Különbusszal
A Csodák Palotája közelében parkolási lehetőség van a buszok 
részére.

PRAKTIKUS INFORMÁCIÓK
Csoportoknak 
15 fő feletti csoportoknak kedvezményes jegyet biztosítunk. 
Csoportos látogatás esetén kérjük, hogy minden esetben 
jelentkezzenek be a www.csopa.hu honlapunkon lévő online 
felületünkön, legkésőbb 2 héttel a látogatás előtt.
15 fő feletti csoportok 1 kísérőjének díjmentes a belépése. 
Az idegennyelvű csoportok számára az élményt angol  nyelvű 
információs táblákkal, angolul beszélő munkatársaink 
segítségével és angol nyelvű előadásainkkal tudjuk teljessé 
tenni.
Kérjük, hogy a lefoglalt program időpontja előtt 15 perccel 
érkezzenek meg pénztárunkhoz, hogy jegyeiket megvásárolják, 
ingyenes ruhatárunkat igénybe vegyék.

Családoknak, egyéni látogatóknak
A 2. emeleten baba-mama szoba található.
A helyszín szintjei akadálymentesek.
Babakocsival és kerekesszékkel érkező vendégeink a 
demonstrátorok segítségével vehetik igénybe a szintek közötti 
lifteket.

A Csodák Palotáját mindenki saját felelősségére látogatja, 
a belépéssel elfogadja a házirendet és az ÁSZF-et, amelyek 
honlapunkon elérhetők.
12 év alatti gyermekek csak kísérővel látogathatják az intézményt.



 b

JEGYÁRAK
Csopa belépőjegy 3 600 Ft

Egyéni és családos kedvezmények
Csopa gyerek/diák/nyugdíjas belépőjegy * 2 800 Ft
Csopa Night belépőjegy (hétfőtől csütörtökig 17:00 után) 1 800 Ft
Randi belépőjegy (16 éves kor felett/fő) 3 500 Ft
Jelképes belépőjegy ** 1 000 Ft
Családi belépőjegy (2 felnőtt és 2 gyermek részére) 12 200 Ft
Családi jegy mellé további gyerek belépőjegy 2 500 Ft
Ped Klub tag belépőjegy 1 800 Ft

Kedvezmények és szolgáltatások csoportoknak ***
Felnőtt csoport belépőjegy (/fő) 3 300 Ft
Diákcsoport belépőjegy (/fő) 2 500 Ft
Diákcsoport kiegészítő jegy előadásra (/fő) 500 Ft
Diákcsoport kiegészítő jegy laborfoglalkozásra (/fő) 500 Ft
Diákcsoport kiegészítő jegy interaktív órára (/fő) 500 Ft

Kiegészítő szolgáltatások árai
Öveges termi előadás (Egy előadás időtartama 30 perc) 500 Ft
5D (Egy vetítés időtartama 3 – 5 perc) 400 Ft
9D (Egy vetítés időtartama 3 – 5 perc) 600 Ft
Körmozi (Egy vetítés időtartama 3 – 5 perc) 500 Ft
Csocsó golyó (/db) 500 Ft
Biliárd foci (/óra) 4 000 Ft
Szabaduló szobák (/szoba)
Résztvevők száma: 2–5 fő
Játékidő: maximum 45 perc
Az ár egységár, azaz az ár a játékosok számától független.

8 000 Ft

Szülinapos rendezvény árai
Szülinapos rendezvény alapár (létszámtól független) 30 000 Ft
Szülinapos belépőjegy (/fő, a szülinaposnak és 2 kísérőnek 
ingyenes ) 3 000 Ft

Labor foglalkozás (/csoport, max 25 fő) 9 000 Ft
Exkluzív előadás (/csoport, max 25 fő) 9 000 Ft
Csocsó bajnokság (/csoport, max 25 fő) 5 000 Ft
Biliárd foci (/óra) 4 000 Ft
Nyomozós játék (/csoport, max 15 fő) 9 000 Ft
További programelemeket adhatsz a szülinapos 
rendezvényhez a kiegészítő szolgáltatások közül 
per fő áron.

A belépőjegyek megváltása belépést biztosít a Csopa tudományos szórakoztatóközpont területére, 
és feljogosít a területen lévő játékok és szolgáltatások igénybevételére, melyek egy részére (Kiegészítő
szolgáltatások) kiegészítő jegyet kell váltani!
A jegyárak forintban értendők és az áfát tartalmazzák.
A ruhatár díjtalan, használata nagyobb csomagok részére biztonsági okokból kötelező.
* Csopa gyerek/diák/nyugdíjas napi jegy a jogosultságot igazoló dokumentum felmutatásával
váltható. Gyerek jegy 2-18 éves kor között, diákjegy 25 éves korig, nyugdíjasjegy 60 éves kor
felett váltható. 2 éves kor alatti gyermekeknek a belépés díjtalan.
** Jelképes jegy váltható érvényes SINOSZ, ÉFOÉSZ, MVGYOSZ, MEOSZ, AOSZ, MACIE igazolvány-
nyal. MÁK kártyát NEM áll módunkban elfogadni! A fogyatékossággal élő személlyel 1 fő kísérő
ingyen bejöhet.
***Csoportos jegyek legalább 15 fős, egy korosztályba tartozó látogatócsoportok részére válthatók.
15 főnként 1 kísérő ingyenesen léphet be a szórakoztatóközpont területére.

FIZETÉSI MÓDOK:
Készpénzzel, bankkártyával, SZÉP kártyával – a szabadidő zseb terhére –  vagy CSOPA 
ajándékutalvánnyal válthatsz jegyet.

A tartalom-, program- és jegyárváltozás jogát fenntartjuk.
Az aktuális, naprakész információk tekintetében a hivatalos weboldalunk,
a www.csopa.hu az irányadó.



PARTNEREINK



A FÜZET TARTALMA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ,
AZ AKTUÁLIS INFORMÁCIÓKÉRT KERESD FEL

HONLAPUNKAT:
WWW.CSOPA.HU

JÁTSZVA MEGISMERED


