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A Csodák Palotája név Magyarországon fogalom. Mindenkinek van róla
kellemes emléke, és ez garancia arra, hogy minőségi élményekben lesz
része, mikor újra meglátogatja - immár párjával, gyerekeivel, barátaival
vagy munkatársaival. Hiszen a Csopában együtt játszhat minden korosztály.
Az elmúlt két évtized alatt interaktív játszóházból 5000 m2-es tudományos
élményközponttá fejlődtünk, és Óbudán leltünk otthonra.
Célunk azonban nem változott: életben tartani a gyermeki kíváncsiságot
minden generációban környezetünk iránt, a természettudományokat
játékosan tanítani, élménnyé tenni a megismerést, a világ felfedezését.
Ez a küldetés a mai digitalizációs korban még fontosabb. A gyerekek és
sokszor a felnőttek is egyre inkább a virtuális világban élnek. A tapintható,
szagolható, érezhető világ ettől még ugyanolyan érdekes maradt, és fontos,
hogy a gyerekek ezt a maga fizikai valóságában megtapasztalhassák.
Használják az összes érzékszervüket, ne csak a szemüket és a fülüket.
Ezért örülök, négygyerekes anyaként is, hogy egyre több partnerünk
van a tudományos és az oktatási területekről, akiknek szintén szívügyük,
hogy a jövő nemzedék soraiban is legyen elég szakember. Pedagógusok,
tankerületek, egyetemek, formális és informális oktatási intézmények,
kulturális, kutató-, fejlesztő-, gyártó és szolgáltató vállalatok, akik szintén
fontosnak érzik, hogy a pályaválasztásnál a természettudományos területek
ugyanolyan népszerűek legyenek, mint azok a szakmák, melyek láthatóbbak,
könnyebben elképzelhetők egy iskolaválasztás előtt álló gyereknek.
Legyen Ön is partnerünk ezen célok megvalósításában szülőként,
nagyszülőként, testvérként, családtagként, barátként, pedagógusként,
munkatársként vagy vezetőként!
Szeretettel várjuk!
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A CSOPA ÉLMÉNY

MINDEN GENERÁCIÓNAK

MI A CSOPA ÉS KINEK VALÓ?

ÉLMÉNYKÖZPONT, ahol a tudásban örömmel úszunk
JÁTSZÓHÁZ, ami minden korosztálynak szórakoztató
OKTATÁSI INTÉZMÉNY, mely informális, játékos módon tanít
SCIENCE CENTER, ami több, mint a természettudományok bemutatása
MŰVELŐDÉSI HÁZ, modern formában, ismeretterjesztő programokkal
KULTURÁLIS KÖZPONT, a szó legszélesebb értelmében

8 TEMATIKUS EGYSÉG

TERMÉSZET
MŰHELYE

ÖVEGES TEREM

TUDÓSOK MÁGNESES ŰRÁLLOMÁS
MEZŐ
CSARNOKA

RICHTER GEDEON
LABOR
SZÜLETÉS
VILÁGA

OVISOKTÓL
KAMASZOKIG

ILLÚZIÓK

NEWTON
LOGIKAI
ALMÁSKERTJE MEGÁLLÓ

ÉLMÉNYVETÍTÉSEK

5D MOZI

27 ÉRINTŐKÉPERNYŐS
ASZTAL

FIATAL PÁROKTÓL
NAGYSZÜLŐKIG

9D MOZI

KÖRMOZI

4 SZABADULÓSZOBA
VÉSZHELYZET

VILÁGJÁRÓ

ISKOLAI ÉS OVIS
CSOPORTOKTÓL

PLAYBAR
JÁTÉKTÉR

KÜLÖNLEGES
CSOCSÓK
2 BILIÁRDFOCI
PÁLYA

BEERPONG
ASZTAL

RENDEZVÉNYTERMEK
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MÉRNÖK
SZOBÁJA

MEGÚJULÓ
VÁROS

BARÁTI
TÁRSASÁGOKIG
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PEDAGÓGUSOKNAK

TEMATIKUS EGYSÉGEK
ALSÓ SZINT

A TERMÉSZET MŰHELYE

MÁGNESES MEZŐ

A vonzások és taszítások világa mindenkit foglalkoztat, ezért a mágnesesség
csodájának felfedezése és megismerése nem maradhat ki a Csopa
kínálatából.

Ahogyan elődeink rácsodálkoztak az égbolt
fényeire vagy a tűz melegére, tedd ezt most te
is! Fedezd fel a természet csodás alkotásait,
mint az érzékszerveink, a hangok, a
tükröződés vagy az örvény!

TUDÓSOK CSARNOKA

Felfedezők, feltalálók és kutatók
vitték és viszik előre az emberiséget.
Ebben a teremben híres tudósok
munkássága előtt tisztelgünk,
olyan szakemberek alakját idézzük
meg, akik alapjaiban változtatták
meg tudományterületüket.
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ŰRÁLLOMÁS

Az ember mindig vágyott arra, hogy felfedezze az ismeretlent és átlépje
bolygónk határait. Az Űrállomáson megismerheted e végtelen birodalom
szépségeit és különleges képességeiddel segíthetsz egy földönkívülinek
hazajutni távoli otthonába.
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TEMATIKUS EGYSÉGEK
FELSŐ SZINT

SZÜLETÉS VILÁGA

Ebben a hiánypótló tematikus
egységben kendőzetlenül mutatjuk
be a nemek biológiai, genetikai
sajátosságait, a fogantatás, a
várakozással teli időszak és
a születés csodáját. Mindezt
interaktívan, néha meglepő
formában a DNS-től a pelenkázásig.

NEWTON ALMÁSKERTJE

Hogyan kerül a tudomány az almáskertbe?
Próbáld ki a Newton felfedezéseihez kötődő
játékos eszközöket és tapasztald meg a
mechanika és a tömegvonzás törvényeit!

12 év feletti
látogatóknak ajánlott.

LOGIKAI MEGÁLLÓ

ILLÚZIÓK

Hihetünk-e a szemünknek? Miként működik az
agyunk? Ebben a tematikus teremben a vizuális
illúzióké a főszerep, amelyeknek mi is részeseivé
válunk. Különleges 3D hatású festmények, tükrök,
árnyékok kápráztatnak el bennünket.
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Tedd próbára figyelemképességedet,
reakcióidődet, vizuális memóriádat,
problémamegoldó készségedet, vegyél
a kezedbe egy ördöglakatot, vagy próbálj
megoldani egy izgalmas feladványt.
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RICHTER GEDEON LABOR
A Csodák Palotája Richter Gedeon laborjának multifunkcionális tere éppúgy
otthont ad a közös, csoportos és családi, kémiai, fizikai, biológiai és geológiai
kísérletezésnek, mint az ismeretterjesztő délutáni és esti programoknak.
Oktatási csapatunk folyamatosan fejleszti a programkínálatot, mely az
óvodásoktól a szeniorokig, minden korosztálynak kínál fehér köpenyes,
védőszemüveges kalandokat.

A RICHTER GEDEON NYRT.
A RICHTER GEDEON LABOR 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 laboratóriumában. A Richter Gedeon Nyrt. 1000 főt meghaladó
kutató-fejlesztő bázisával a közép-kelet-európai térség legjelentősebb
gyógyszeripari K+F központjává fejlődött, árbevételének 10-12%-át fordítja
kutatásra és fejlesztésre.
A Richter ugyanakkor – a diákok tudományos érdeklődésének felkeltése
érdekében – a természettudományokhoz kapcsolódóan több iskolai
programot támogat, hogy az érintett területek szakember-utánpótlását is
elősegítse. A Csodák Palotájával közösen létrehozott oktatólaboratórium
kiváló színtere annak, hogy a tantermi foglalkozások mellett a fiatalok
számára akár még pályaválasztás előtt vonzóvá tegye a fizika, a kémia és a
biológia világát – ezzel is növelve az orvosi, gyógyszerészi és vegyészi pálya
népszerűségét.
Reméljük, hogy a Richter Gedeon laborban szerzett élmények hatására
mind többen választják valamely természettudományos pályát hivatásul.

www.richter.hu
www.facebook.com/RichterGedeonOfficial
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ÖVEGES TERMI PROGRAMKÍNÁLATUNK
Hétfő

Kedd

11.00

Összedől
a világ

Figyeld a
lombikot!

14.00

TANÍTÁSI NAPOKON
EGYÉNI ÉS CSOPORTOS LÁTOGATÓINKNAK

Fagy birodalma

Elektromosság
és ami
mögötte van

Brutális
hőmérséklet
különbség

Plazma: az
anyag 4.
halmazállapota

Tűzgömb és
lángoló
mennyezet

16.00

ÖVEGES TEREM

Szerda

Csütörtök

Péntek

Lángok és
színek

Fagy birodalma

Lendülj be!

Figyeld a
lombikot!

Összedől
a világ

Csalánba nem Űrutazás egy
Űrutazás egy
üt a ménkű! üvegedényben üvegedényben

HÉTVÉGÉN ÉS
TANÍTÁSI SZÜNETEKBEN
11.00
13.00
15.00
17.00

Buborék show
Richter Gedeon tudományos show
Lángok és színek
Fagy birodalma

Csoportok részére az előadások az állandó programrendtől
eltérő időpontban is kérhetők.
„BÁRKI, BÁRHOL KINYITHATJA A TERMÉSZET MESEVILÁGÁNAK KAPUIT,
NEM IS SEJTETT, SZÍNES CSODÁKAT LÁTHAT.
HOGYAN NYITHATJA KI EZEKET A KAPUKAT?
EGYSZERŰ, MINDENKI ÁLTAL ELVÉGEZHETŐ KÍSÉRLETEKKEL.”
ÖVEGES JÓZSEF PROFESSZOR

Öveges termünkben látványos kísérletbemutatók által ismerheted
meg, hogyan működik a világunk. Saját bőrödön tapasztalhatod meg a
környezetünkben lévő fizikai és kémiai folyamatok, törvényszerűségek
izgalmas birodalmát.
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PLAYBAR JÁTÉKTÉR
A közösségi térben számos egyedülálló lehetőség 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.

2 BILIÁRDFOCI PÁLYA

XXL

KÜLÖNLEGES CSOCSÓK
DUETTÓ

27 INTERAKTÍV
ASZTAL

GARLANDO

3 OLDALÚ

BEERPONG
ASZTAL

PLAYBAR

A bárban látványos koktélok, üdítők,
különleges forró italok, snackek,
szendvicsek és egyéb finomságok
kaphatók.
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ÉLMÉNYVETÍTÉSEK
5D ÉLMÉNYVETÍTÉS

A 3-5 perces filmek alatt minden
érzékszervedre szükséged lesz! 5
különböző effekt teszi igazi kalanddá
a 3D vetítést, miközben folyamatos
mozgásban vagy.

9D ÉLMÉNYVETÍTÉS

Ha még több effektre és még vadabb
mozgásra vágysz, akkor a 9D vetítést
ajánljuk.
Minimum testmagasság: 130 cm

KÖRMOZI

A 10 állóhelyes Körmozinkban a vászon 360°-ban körülölel.
A 3–5 perces vetítés során a film középpontjában érezheted
magad.

SZABADULÓSZOBÁK

A 4 szabadulószobánk 4 tudományos témához kapcsolódik.
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 lexikális tudás a lényeges, hanem a kreativitás
és a csapatmunka.
Résztvevők száma: 2–5 fő. Játékidő: maximum 45 perc.
12 éven aluli gyermek csak felnőtt kísérővel mehet be a szabadulószobákba.
A Vészhelyzet szabadulószobát csak 12 éven felülieknek ajánljuk.
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PROGRAMOK
Állandó attrakcióink mellett szinte minden nap plusz programmal várjuk
látogatóinkat.

PROGRAMJAINK NEM FELÁRASAK,
BELÉPŐJEGGYEL VAGY HAVIBÉRLETTEL LÁTOGATHATÓK!

KÉTHETENTE, TANÍTÁSI NAPON

Csopa Iránytű

Pályaorientációs élményműhely
Természettudományos
pályaorientációs
beszélgetések, előadások az iskolaválasztás előtt
álló felsősöknek és középiskolásoknak.
Izgalmas
hivatásokat
vállaló,
fordulatos
életutakat megjárt vendégeinkkel egy-egy szakma
szépségeit és kihívásait boncolgatjuk, támpontot
nyújtva a pályaválasztás előtt álló fiataloknak.
MINDEN HÓNAPBAN, TANÍTÁSI NAPON

Témanapok

A 2019-2020-as tanévben havonta egy vagy
két kiemelt Témanapot szervezünk, ahol
csoportok és egyéni látogatók egyaránt
élményekkel és tudással gazdagodnak. Ezeken
a napokon a játéktéri, előadói és a laborban
zajló
attrakciókat
szakmai
partnereink
programjai színesítik.

FIGYELD A NAPTÁRAT ELEKTRONIKUS FELÜLETEINKEN !
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PROGRAMOK

A HAVI BÉRLETTEL
A TELJES ÁRÚ BELÉPŐJEGY MÁSFÉLSZERESÉÉRT EGÉSZ HÓNAPBAN MINDEN
NAP ÉLVEZHETED ATTRAKCIÓINKAT ÉS PROGRAMJAINKAT.

KEDD ÉS SZERDA

Csopa Délután Ötórai teázás a tudománnyal

Ismeretterjesztő programok, műhelyfoglalkozások, barangolás a
tematikus egységeinkben
Küldetésünk, hogy a természettudományok megismertetése mellett
élő kapcsolatot ápoljunk a tudományok művelőivel, a kutatókkal, ipari
szakemberekkel, látogatóink elé tárjuk a laborokban, szakmai műhelyekben
születő legújabb eredményeket, és a különböző szakmák képviselői
személyesen mutatkozzanak be.
A programokon olyan izgalmas témák kerülnek terítékre például, mint a
mesterséges intelligencia, az űrkutatás, az orvostudomány folyamatosan
bővülő eszköztára, a környezetvédelem, az időjárás előrejelzés, a közlekedés,
a logisztika, a játékosítás és a tudománykommunikáció.

SZOMBAT ÉS VASÁRNAP

Családi Csopa Csodák

Közös kísérletezés és barkácsolás
Van-e annál nagyobb élmény, amikor a család apraja-nagyja együtt fedez fel
valami újat, közösen értjük meg a körülöttünk lévő világ apró mozzanatait?
Minden hétvégén 10-től 13 óráig várunk benneteket anyával, apával,
nagyszülőkkel, rokonokkal egy kis közös kísérletezésre!

HÉTFŐ ÉS CSÜTÖRTÖK

Csopa Kémcső Klub

Szakkör és családi nyitott labor
Mindenkit vár 8 és 14 éves kor között a Csopa Kémcső
Klub. Bázisunk a Richter Gedeon labor, ahol a kémia
világával ismerkedünk. A tematikus egységek attrakcióinak
segítségével kalandozunk a fizika és a biológia területén.
A programon egyénileg vagy szülők, nagyszülők
kíséretében lehet részt venni. A laborfoglalkozások nem
épülnek egymásra, külön-külön is látogathatók.

HÉTFŐTŐL CSÜTÖRTÖKIG
16 ÓRA UTÁN
FÉLÁRÚ BELÉPŐVEL
VÁRUNK!
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CÉGES ÉS CSALÁDI

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS
A Csopa tudományos élményközpont mérete, különlegessége,
hagyományosan magas színvonala és szolgáltatásainak sokszínűsége miatt
kiváló rendezvényhelyszín, mely minden korosztálynak, minden típusú
esemény megrendezése kapcsán felejthetetlen programot nyújt.
Rendezvénytermeinkkel, attrakcióinkkal, 8 tematikus egységünk 250 interaktív
játékával, élményvetítéseinkkel és szabadulószobáinkkal nemcsak helyszínt,
de teljes körű programszervezést is biztosítunk akár kisebb, akár nagyobb
létszámú rendezvények lebonyolítására. Különtermeinkben , a felső szint
Playbar közösségi terében vagy akár az élményközpont teljes területén
helyet tudunk adni az 5-10, de az 1000 fős eseményeknek is.
Bővebb információ: rendezveny@csopa.hu

CSODÁS SZÜLETÉSNAPOK
GYEREKEKNEK és FELNŐTTEKNEK

Amit a bulidhoz biztosítunk:
• Meghívó
• Egy demonstrátor, aki koordinálja a programot
• Szülinapos különterem használata 3 órára
• Lufik és dekoráció
• Pizza, nasik, torta, üdítő
• Csopás lombik poharakkal és tányérokkal terített asztal
• Ajándék neked és a meghívottaknak
• 5000 m2 játéktér a buli előtt, után és alatta
Te, mint ünnepelt és 2 felnőtt kísérőd a vendégeink vagytok!
HA NEM AKARSZ BULIT TARTANI,
DE A CSODÁK PALOTÁJÁBAN SZERETNÉL ÜNNEPELNI,
AKKOR A SZÜLINAPODON 50%-OS KEDVEZMÉNNYEL
LÁTOGATHATOD A CSOPÁT.

CSAPATÉPÍTŐ PROGRAMOK
CÉGES ESEMÉNYEK
KONFERENCIÁK
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK
TERMÉKBEMUTATÓK
DÍJKIOSZTÓK
VÁLLALATI CSALÁDI NAPOK
LEGÉNY- ÉS LEÁNYBÚCSÚK
CSALÁDI ÜNNEPEK
ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓK

A csodás szülinapod
egyedileg összeállítható
a Csopa programelemek listájából.
SCIENCE SHOW - EXKLUZÍV ELŐADÁS
LABORFOGLALKOZÁS
BILIÁRDFOCI BAJNOKSÁG
CSOCSÓ BAJNOKSÁG
SZABADULÓSZOBA
NYOMOZÓS JÁTÉK
22
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TÉRKÉP
ALSÓ SZINT

MÁGNESES
MEZŐ

TUDÓSOK
CSARNOKA

ŰRÁLLOMÁS

BEJÁRAT
RUHATÁR

A Csopa ruhatár díjtalan,
használata nagyobb
csomagok részére
biztonsági okokból
kötelező.

TERMÉSZET
MŰHELYE

JELMAGYARÁZAT
TEMATIKUS EGYSÉGEK
JÁTÉKOK
kiegészítő jegy nélkül
látogatható attrakciók
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
a belépőjegyen felül
kiegészítő jegy megváltásával
látogatható attrakciók
RENDEZVÉNYTERMEK
szülinapok, rendezvények,
programok helyszínei
IRODÁK
adminisztratív
ügyintézés helyszíne
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TÉRKÉP
FELSŐ SZINT

NAP
RENDEZVÉNYTEREM
ILLÚZIÓK

SZÜLETÉS VILÁGA

5D MOZI
PLAYBAR

GALAXIS
RENDEZVÉNYTEREM

9D MOZI

NEWTON ALMÁSKERTJE

KÖRMOZI

SZABADULÓSZOBÁK

JELMAGYARÁZAT

RICHTER GEDEON
LABOR

TEMATIKUS EGYSÉGEK
JÁTÉKOK
kiegészítő jegy nélkül
látogatható attrakciók
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
a belépőjegyen felül
kiegészítő jegy megváltásával
látogatható attrakciók

IRODÁK

ORION
RENDEZVÉNYTEREM

RENDEZVÉNYTERMEK
szülinapok, rendezvények,
programok helyszínei
IRODÁK
adminisztratív
ügyintézés helyszíne

BILIÁRDFOCI
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CSOCSÓK

INTERAKTÍV
ASZTALOK

BEERPONG
LOGIKAI MEGÁLLÓ
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ÖVEGES TEREM

ÉLMÉNYALAPÚ OKTATÁS

CSOPORTOKNAK SZÓLÓ KÍNÁLATUNK ÁTTEKINTÉSE
8 TEMATIKUS EGYSÉG

PROJEKTNAPOK
Az ovis és iskolás csoportok számára modulárisan felépíthető Projektnapokat
kínálunk, melyek kialakításában és levezetésében a pedagógusok aktív partnerei a
Csodák Palotája oktatási csapatának.

PROJEKTNAP

Tudományos oktató tevékenységünk során célunk, hogy fenntartsuk a gyermeki
kiváncsiságot környezetünk iránt, kedvet csináljunk világunk megismeréséhez,
élménnyé tegyük a tanulást. A 8 tematikus egységünkben a gyerekek élményszerűen,
önállóan fedezhetik fel a természettudományos jelenségeket. A játékok mellett
táblák segítik az eszköz használatát és megmagyarázzák a demonstrált jelenséget.
Az iskolai csoportokat Csopa Küldetéssel (az önálló felfedezést vezető feladatsor), az
ovis csapatokat Csopa Batyus kalanddal várjuk.

=

8 TEMATIKUS EGYSÉG ÖSSZES JÁTÉKÁNAK ÖNÁLLÓ FELFEDEZÉSE
INTERAKTÍV ASZTALOK HASZNÁLATA

KAPCSOLÓDÓ TANTÁRGYAK termenként
A TERMÉSZET MŰHELYE
környezetismeret, biológia, fizika,
kémia, matematika
TUDÓSOK CSARNOKA
környezetismeret, biológia, fizika,
kémia, matematika, irodalom

SZÜLETÉS VILÁGA
biológia, etika
ILLÚZIÓK
biológia, fizika, vizuális nevelés
NEWTON ALMÁSKERTJE
fizika

+

+
LÁTVÁNYOS TEMATIKUS
SCIENCE SHOW
AZ ÖVEGES TEREMBEN

+

+

MŰHELYFOGLALKOZÁS INTERAKTÍV TANÓRA
A RICHTER GEDEON
A VÁLASZTOTT
LABORBAN
TEMATIKUS EGYSÉGBEN

AJÁNDÉK
KÖRMOZI

MÁGNESES MEZŐ
LOGIKAI MEGÁLLÓ
környezetismeret, biológia, fizika, kémia
fizika, matematika
ŰRÁLLOMÁS
környezetismeret, fizika

Természettudományos pályaorientációs beszélgetések, előadások az iskolaválasztás
előtt álló felsősöknek és középiskolásoknak tanítási időszakban kéthetente.

MŰHELYFOGLALKOZÁS A RICHTER GEDEON LABORBAN

Izgalmas hivatásokat vállaló, fordulatos életutakat megjárt vendégeinkkel egy-egy
szakma szépségeit és kihívásait boncolgatjuk, támpontot nyújtva a pályaválasztás
előtt álló fiataloknak.

Az informális oktatás elemeit felhasználó foglalkozások során a kémia, fizika és a
biológia világába kalandozunk. A workshop programja sajátkezűleg elvégezhető
kísérletezésből és a laborvezető látványos bemutatóiból épül fel a mechanika,
elektromosság, mágnesesség, optika, kémia vagy biológia témakörében.

INTERAKTÍV TANÓRA
A VÁLASZTOTT TEMATIKUS EGYSÉGBEN

A Csodák Palotája a természettudományok játékos megismeréséről
szól, így a szaktanárok egy-egy kihelyezett órát is tarthatnak nálunk,
vagy külön szolgáltatásként igénybe vehetik az oktatási csapatunk által
kidolgozott interaktív tanórák tematikus programjait.

LÁTVÁNYOS TEMATIKUS SCIENCE SHOW
AZ ÖVEGES TEREMBEN

Az Öveges Józsefről elnevezett előadóteremben látványos fizikai, kémiai
vagy biológiai kísérletbemutatóval várjuk a diákokat. A közönség aktív
résztvevője a science show-nak.
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CSOPA IRÁNYTŰ Pályaorientációs élményműhely

TÉMANAPOK
Szakmai partnereinkkel közösen mutatunk be egy-egy izgalmas
területet, így segítve a természettudományokhoz kapcsolódó pályák
megismerését.
2019. 09. 24. – Mateking Matematikai Élményműhely
2019. 10. 15. – Digitális és innovációs technológia a tudományban –
a Szent István Egyetem napja a Csodák Palotájában
2019. 11. 19. – IV. Tudomány Mozaik – pályaorientációs tudományfesztivál
2019. 12. 03. – II. Téltudományi Találkozó
2020. 01. 22. – TUDKULT 2020 – kulturális-művészeti tudományfesztivál
2020. 02. 04. – Trendi Tudomány 2020 – Ismerd meg az ország kutatóit!
2020. 02. 18. – Mateking Matematikai Élményműhely
2020. 03. 17. – Vízenergia 2020 – energetikai témanap
2020. 04. 21. – Visszaszámlálás 2020 – űrhajózási és meteorológiai témanap
2020. 05. 12. – Bevetés 2020 – közszolgálati és rendvédelmi nap
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PEDAGÓGUSOKNAK

MIÉRT VÁLASSZAM A CSODÁK PALOTÁJÁT?

• Kiváló úti cél tanév közben, év végi osztálykirándulások alkalmával, szakkörök
helyszíneként és tábori programként is.
• Eszköz a pedagógusok kezében, mellyel színesebbé és gyakorlatiasabbá tehetik
a tanórákat, legyen szó fizikáról, kémiáról, biológiáról vagy más tudományokról.
• Minden korosztály számára kínálunk tartalmas, tudományos időtöltést: az óvodás
csoportoktól az általános iskola alsó és felső tagozatán keresztül a középiskolásokig.
• A pályaválasztást segítjük a természettudományok bemutatásával, a
Témanapokkal és a Pályaorientációs élményműhellyel.
• Tanítás után is érdemes felkeresni minket szakköri, önképzőköri csapattal.
Hétfőtől csütörtökig, délutáni ismeretterjesztő programjaink közt izgalmas
előadások és műhelyfoglalkozások várják az érdeklődőket.

GYAKORLATI INFORMÁCIÓK

• 15 fő feletti csoportoknak kedvezményes belépőjegyet biztosítunk.
• 15 fős csoportonként 1 kísérőnek és Pedagógus Klub tagoknak díjmentes a belépés.
• Kérjük, hogy a tervezett látogatás előtt a www.csopa.hu „Bejelentkezés
csoportoknak“ felületén regisztráljanak legkésőbb 2 héttel a látogatás előtt!
• A projeknapokra, az interaktív tanórákra, az Öveges termi előadásokra, Richter
Gedeon laborfoglalkozásokra, a szabadulószobákba és az élményvetítésekre
előzetesen regisztrálni kell.
• Az interaktív órák és projektnapok 2019. szeptember 1. és 2020. április 30. között,
a honlapunkon jelzett tanítási napokon, szabad helyek függvényében foglalhatóak.

• A csapatépítést is segítik szabadulószobáink.

• A fizetés az online foglalás során kártyával, vagy érkezéskor a pénztárban
készpénzzel vagy kártyával történhet.

CSOPA PEDAGÓGUS KLUB

• Valamennyi látogató karszalagot kap a belépéskor.

Legyen tagja a Csopa Pedagógus Klubnak,
szerezzen új ismereteket velünk,
használja ki az Önre váró kedvezményeket!

• Ingyenes online regisztráció érvényes pedagógusigazolvánnyal vagy oktatási
intézményben nevelői munkát végzőknek munkáltatói igazolással
• 15 fő feletti csoportok kísérőjeként ingyenes a belépés
• Egyéni látogatóként 50% kedvezmény a belépőjegy árából
•

EGY NAP A CSODÁK PALOTÁJÁBAN

Módszertani napok - 3 órás díjtalan program a tantestület számára
• Heti hírlevél programjainkról

MÓDSZERTANI NAP

• A ruhatárban a nagyobb létszámú csoportok külön zárható tároló rekeszt kapnak,
ahol a kabátok, táskák elhelyezhetők. A lakat kulcsát a csoport kísérője kapja meg.
• Minden interaktív eszköznél magyar, illetve angol nyelvű, az életkori sajátosságokat
figyelembe vevő leírás segíti a megismerést. Csopás pólóban lévő munkatársaink
segítségét bármikor igénybe vehetik.
• A felső szint a pénztár előtti lépcsőn megközelíthető. Mozgáskorlátozott látogatók
a lift használatához a ruhatárnál kapnak segítséget.
• A gyerekek a magukkal hozott ennivalót az erre kijelölt területen fogyaszthatják el.
Köszönjük, ha a látogatásukat követően
visszajelzést küldenek az Oktatási
Csapatunknak a tok@csopa.hu e-mail címre.

Ismerje meg a Csopát ingyenesen pedagógus társaival
együtt!
Látogasson el hozzánk egy élménydús szakmai napra, és a 3 órás
programon ismerkedjen meg helyszínünkkel, újdonságainkkal és
oktatási kínálatunkkal!
Tudjuk, hogy nagyon nehéz olyan időpontot találni, amikor
pedagógusként szakmai kiránduláson vehetnek részt. Jó alkalmat
kínálhatnak a nevelés nélküli munkanapok.
A szakmai látogatásuk időpontját szabadon kiválaszthatják,
szeptembertől áprilisig, tanítási napokon 10:00 - 16:00-ig.
A csoport látogatását minimum 15 fő Csopa Pedagógus Klubtag
részvételével tudjuk biztosítani.

A program ingyenes, Csopa Pedagógus Klub
regisztrációhoz kötött: mak@csopa.hu
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ÉLMÉNYNAPOK
PARTNEREINKKEL

INTERAKTÍV OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK

MÜPA-CSOPA
ÖTVONALAS KALANDOK

FELSŐS ÉS KÖZÉPISKOLÁS
CSOPORTOKNAK
Egy rendhagyó helyszínen, mint például a Csodák Palotája előadója, laborja,
Űrállomása vagy Tudósok csarnoka, még izgalmasabb a tananyag elsajátítása.
A weboldalunkról letölthető Csopa
Küldetés
feladatlapokkal,
a
játéktérben
tartott
interaktív
órákkal, műhelyfoglalkozásokkal
és
kísérlet
bemutatókkal
színesebbé tehető a felsősök
tananyaga.
A
középiskolásoknak
is
tartogatunk
izgalmas
témákat, legyen szó akár a
születésről vagy a laborban
használt okoseszközökről.

SKANZEN-CSOPA
HAGYOMÁNYOK ÉS MODERN TUDÁS

AQUINCUM-CSOPA
TÖRTÉNELEM ÉS TUDOMÁNY
BUDAKESZI VADASPARK - CSOPA
„TESTKÖZELBEN” A TERMÉSZETTEL
A SKANZENNEL ÉS AZ AQUINCUMMAL KÖZÖS CSOMAG ESETÉBEN A
VONATTAL ÉRKEZŐ CSOPORTOKNAK DÍJMENTES AZ UTAZÁS BUDAPESTIG.
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RICHTER GEDEON LABOR

MŰHELYFOGLALKOZÁSOK
Felsősöknek

MŰVÉSZET A LABORBAN
Úgy érzed, hogy távol áll tőled a kémia és a fizika világa? Megmutatjuk, hogy
tévedsz! Ha imádsz rajzolni és festeni, a természettudományokat segítségül
hívva alkotunk ezen a foglalkozáson.
TERMÉSZETES ÉRZÉKELŐK
Egyre többet hallani a különböző szenzorokról. A foglalkozás során
élelmiszerüzletekben beszerezhető alapanyagokból készítünk természetes
érzékelőket. Ha kíváncsi vagy, hogyan lehet egyszerűen eldönteni,
mesterséges vagy természetes ételfestékkel színezték-e a kedvenc italodat,
megnőtt-e a CO2 koncentrációja a borospincében, ugorj be a Csodák
Palotája laborjába.
OKOSTELEFON A LABORBAN
Kíváncsi vagy mire jó a készülék a netezésen, telefonáláson és játékon kívül?
Kapd elő a zsebedből, használd laboratóriumi műszerként vagy készíts vele
hologramokat!

Középiskolásoknak
NANOMOZAIK – INTERAKTÍV FOGLALKOZÁS
A foglalkozás célja a nanotechnológia megismertetése az érdeklődő
diákokkal. Az informális oktatás módszerével nyújtunk betekintést a nano
mérettartomány, anyagok és technológiák világába.
MEKKORA EGY NANOMÉTER?
A FÉNYMIKROSZKÓPTÓL A PÁSZTÁZÓ TŰSZONDÁS MIKROSZKÓPOKIG
A mikroszkópia történetén keresztül bemutatjuk azon eszközöket,
műszereket, melyek segítségével „láthatóvá tehetjük” az egyre kisebb
tárgyakat, felületi mintázatokat, molekulákat. Az egyszerű lencséktől indulva
a fénymikroszkóp és az elektronmikroszkóp működését megismerve
érünk el a pásztázó tűszondás mikroszkópokig, melyek segítségével atomi
léptékben térképezhetjük fel a minták felületét.
A SZÜLETÉS CSODÁI
Interaktív szülés szimulátoros prezentáció a várandósság szakaszait
bemutató kisfilmmel.
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ÖVEGES TEREM

PROJEKTNAPOK

Iskolai csoportoknak

Felsősöknek

OPTIKA
• A fény tudománya
• Kísérletek a sötétben

Csoportok részére az előadások
az állandó programrend szerint
vagy attól eltérő időpontban is
kérhetők.

HŐTAN
• Kísérletek a sötétben
• Tűzgömb és lángoló mennyezet
• Lángok és színek
• Űrutazás egy üvegedényben
• Izzó színpad
• A fagy birodalma
• Brutális hőmérséklet különbség
• Megújuló energiák
MECHANIKA
• Megújuló energiák
• Lendülj be!
• Összedől a világ

INTERAKTÍV ÓRA

WORKSHOP

ELŐADÁS

Környezet projektnap

Tudósok csarnoka

Természetes
érzékelők

Fény tudománya

Smart projektnap

Illúziók

Okostelefon a
laborban

Tudományos (?)
videók a neten Hiszem, ha kipróbálom!

Felvilágosító
projektnap

Születés világa

Születés csodái

Richter Gedeon
tudományos előadás

Tudósok projektnap

Tudósok csarnoka

Okostelefon a
laborban

Plazma: az anyag 4.
halmazállapota

Energetikai
projektnap

Természet műhelye

Természetes
érzékelők

Megújuló energiák

Művészet projektnap

Illúziók

Művészet a
laborban

Tűzgömb és lángoló
mennyezet

HANGTAN
• A zene fizikája
ELEKTROMOSSÁGTAN
• Csalánba nem üt a ménkű!
• Elektromosság és ami mögötte van
• Plazma: az anyag negyedik halmazállapota
• Cikázó villámok
KÉMIA
• Figyeld a lombikot!
• Richter Gedeon tudományos show
VEGYES
• Science show
• Food show
• Tudomány egy mesében
• Buborék show
• Tudományos videók a neten
KOGNITÍV TUDOMÁNY
• Megtéveszt az elméd
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OVIS ÉS ALSÓS
CSOPORTOKNAK

A kis baglyocskákkal jelzett útvonalunkat
kifejezetten a 3 és 7 év közötti gyermekek
számára alkottuk meg.
Az útvonal csak olyan eszközöket, attrakciókat
tartalmaz, melyek a kisgyermekek számára is
könnyedén megérthetők.

Tudományos kalandok kicsiknek is
Gyere el Csopa Batyu programjainkra, fedezd fel Csipet Csopa útvonalunkat,
az Öveges teremben labdázz szappanbuborékkal vagy nézz meg egy mesét
úgy, ahogy még sosem tetted!
A Richter Gedeon labor is kiváló színtere a tudományokkal való ismerkedés
első lépéseinek, ahol képzett foglalkozásvezetők irányítása mellett 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.

CSOPA BATYU

A Csopa Batyu sorozatunk keretében
a hozzánk érkező gyerekek egyegy főhőssel indulnak vándorútra
a tudományok felfedezésre váró
mezején. Egy-egy terület közös,
játékos
megismerése
mellett
lehetőség van végigjárni a Csipet
Csopa tematikus útvonalat és/
vagy beülni egy, a korosztály
számára érdekes, az életkori
sajátosságoknak megfelelő Öveges
termi kísérletbemutatóra.

“MONDD ÉS ELFELEJTIK, MUTASD MEG ÉS EMLÉKEZNEK,

VOND BE ŐKET ÉS MEGTANULJÁK.”
KONFÚCIUSZ
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RICHTER GEDEON LABOR

MŰHELYFOGLALKOZÁSOK

Alsósoknak

7-11 éves kor között ajánlott

Ovisoknak

4 éves kortól ajánlott
MÁGNES KALAND
Hogyan tudod összekapcsolni a favonatod vagonjait a mozdonnyal? Mi
tartja össze a mágneses építőjátékban a különböző elemeket? Miért
maradnak fent a betűk a mágnestáblán? Hogyan tudod kihorgászni a
halakat mágneses horgászbotoddal?
Majdnem minden, amit a mágnesekről és a mágnesességről tudni lehet.

SZÍNEK VILÁGA
Színkavalkád a laborban! Negyvenöt „tarka”
perc, ahol mindenki megtalálhatja kedvenc
színét. Készíts velünk szivárványt, varázsolj új
színeket!

CIKÁZÓ VILLÁMOK, MEGRÁZÓ ÉLMÉNYEK
Mi köze a villámnak a szobádban világító lámpához? Hogyan keletkeznek
a szikrák, mitől repül a helikopter? Foglalkozás az elektromosságról a
legkisebbeknek. Vigyázat, „megrázó” élmény lesz!

MIT REJT A TEJES DOBOZ?
A tej mindennapjaink szerves része. Ismerjük igazából? Negyvenöt perc
tejes kísérletekkel, melyek során megismerhetjük a fehér folyadék rejtett
tulajdonságait. Tej-kémia a legkisebb kutatóknak. A foglalkozás után
garantáltan más szemmel nézed majd a reggeli kakaódat!

SZÍNEK VILÁGA
Színkavalkád a laborban! Negyvenöt „tarka” perc, ahol mindenki
megtalálhatja kedvenc színét. Készíts velünk szivárványt, varázsolj új
színeket!

MOZGÁSOK VILÁGA
Mechanika haladóknak. Fedezd fel a Csodák Palotája laborjában a mozgások
rejtélyes világát. Próbáld ki, mi mindenre használható egy krumpli. Autózz,
repülj velünk!

KÉMCSŐ JENŐ ÉS BARÁTAI A LABORBAN
Kémcső Jenő kutatótársával, Spatula Sárával számos fővárosi és vidéki
óvodát és iskolát felkeresett már 2011 óta. Jenő ezúttal a legkisebbeket
invitálja vendégségbe, hogy feltárja otthonát, a laborok rejtelmes világát
minden kíváncsi kisgyerek előtt. Öltsd fel a labor köpenyt, vedd fel a
védőszemüveget, máris kezdünk!

AZ ÁRAM NYOMÁBAN
Ha már odahaza összeszerelted az első áramkörödet, és akkor is, ha nincs
nálad mindig egy elem, egy izzó és egy kevés drót, tarts velünk az áram
nyomában. Kövesd az elektronokat!

MIT REJT A TEJES DOBOZ?
A tej mindennapjaink szerves része. Ismerjük
igazából? Negyvenöt perc tejes kísérletekkel,
melyek során megismerhetjük a fehér
folyadék rejtett tulajdonságait. Tej-kémia
a legkisebb kutatóknak. A foglalkozás
után garantáltan más szemmel nézed
majd a reggeli kakaódat!
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ILLÚZIÓ A LOMBIKBAN – GÉLEK KÉMIÁJA
Szereted a kocsonyát vagy a zselés sütit? Az evés helyett ezúttal a kísérleteké
lesz a főszerep. Megismerkedünk a gélek különleges tulajdonságaival. A
lehetőségek tára határtalan: gélt készítünk, színezünk, formázunk…
JÉGKORSZAK
Jeges kalandok várnak a kis kémikusokra. Kísérletek jéggel és vízzel.
Fagyasztunk, olvasztunk, a természetben megfigyelhető jelenségekkel
ismerkedünk a hatvan perces foglalkozás során.
MŰVÉSZET A LABORBAN
Úgy érzed, hogy távol áll tőled a kémia és a fizika világa? Megmutatjuk, hogy
tévedsz! Ha imádsz rajzolni és festeni, a természettudományokat segítségül
hívva, alkotunk ezen a foglalkozáson.
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ÖVEGES TEREM

Ovisoknak és alsósoknak

Vajon mitől lesz gömbölyű a buborék, mitől
világíthat? Mit eszik egy sárkány, hogyan lehet
átkelni az Óperenciás tengeren? Mit rejt a fagy
birodalma, mitől lesznek színesek a lángok? Ilyen és
hasonló kérdésekre kaphatnak választ Öveges termi
bemutatóinkon a legkisebb látogatóink.
BUBORÉK SHOW
Mi is az a buborék? Miért gömbölyű? Mekkora a világ legnagyobb buboréka?
Ezekre és hasonló kérdésekre kaphatnak választ mindazok, akik a Buborék
Show című előadásunkra ellátogatnak. Tanuljunk együtt a buborékok
fizikájáról! Megmutatjuk, hogyan lehet óriási buborékokat készíteni és mitől
világíthat egy buborék.
TUDOMÁNY EGY MESÉBEN
A mesék misztikumát, varázslatos kalandok birodalmát hozzuk el a
legkisebbeknek, a tudomány köntösébe burkolva. Ahol a látogató maga is
részévé válik a történetnek.
LÁNGOK ÉS SZÍNEK
A hő és a tűz birodalmában vezetünk végig, ahol a saját bőrödön
tapasztalhatod meg azt, miként képes a tudomány megvédeni bennünket
ettől az ősi elemtől. Megfigyelheted, hogyan vonhatjuk uralmunk alá a
tüzet, és azt is, hogy milyen veszélyeket hordoz tűz és víz harca.
IZZÓ SZÍNPAD
Forró pillanatok az előadóban. Játékos ismerkedés a lángok és a hő
fizikájával. Tüzes kísérletek, melyeket odahaza sose próbálj ki!
A FAGY BIRODALMA
Látványos jelenségeken keresztül tapasztalhatod meg milyen extrém
hőmérsékletek uralkodnak a világunkban, és ezeket hogyan lehet
megszelídíteni. Megvizsgáljuk azt is, miként viselkednek az élő szervezetek
ilyen körülmények között.
RICHTER GEDEON TUDOMÁNYOS SHOW
A kémia tudományának rejtelmes világa átszövi a hétköznapjainkat, ott
van a konyhában, a fürdőszobában, a gyógyszereinkben, az anyagokban,
melyekből használati tárgyaink készülnek. A bemutatón Erlenmeyer- és
gömblombikok, színes oldatokkal teli kémcsövek és látványos jelenségek
segítségével kalandozunk a vegyületek birodalmában. Reakcióra fel!
Az előadás a Richter Gedeon Nyrt. támogatásával valósul meg.
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PROJEKTNAPOK
Ovisoknak és alsósoknak

4-7 éveseknek

INTERAKTÍV ÓRA

WORKSHOP

ELŐADÁS

Mágnes Marci projektnap

Mágneses mező

Mágnes kaland

Izzó színpad

Villany Vili projektnap

Mágneses mező

Cikázó villámok,
megrázó élmények

Lendülj be!

Tarka Terka projektnap

Illúziók

Színek világa

Kísérletek
sötétben

Étvágy Emese projektnap

Természet műhelye

Mit rejt a tejes
doboz?

Food show

Kémcső Jenő projektnap

Természet műhelye

Kémcső Jenő a
laborban

Figyeld a
lombikot!

Rakéta Robi projektnap

Űrállomás

Cikázó villámok,
megrázó élmények

Csalánba nem
üt a ménkű

8-11 éveseknek

INTERAKTÍV ÓRA

WORKSHOP

ELŐADÁS

Mozgások projektnap

Newton

Mozgások világa

Lendülj be!

Áram projektnap

Mágneses mező

Az áram nyomában

Csalánba nem
üt a ménkű

Varázslat? projektnap

Illúziók

Illúzió a lombikban –
gélek kémiája

Kísérletek
sötétben

Természet projektnap

Természet műhelye

Jégkorszak

Összedől a
világ

Rajz projektnap

Illúziók

Művészet a laborban

Lángok és
színek

Halmazállapotok
projektnap

Tudósok csarnoka

Jégkorszak

Fagy birodalma
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JÓ TUDNI!

PARTNEREINK
TÁMOGATÓ PARTNEREINK

ELÉRHETŐSÉGEK
Telefon: +36-1-814-8060
E-mail: info@csopa.hu
Cím: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44.
NYITVA TARTÁS
H-V: 09:00-19:00
HELYSZÍN, MEGKÖZELÍTÉS
A III. kerületben, Óbuda szívében, a Buda Entertainment & Gastro
Szórakoztatóközpont épülete a helyszínünk. Bejárat a Szépvölgyi és Bécsi út
felől. A Csodák Palotája pénztára az 1. emeleten található.
Autóval
A Bécsi út és a Kecske köz felől megközelíthető a Buda E&G mélygarázsa,
ahonnan lift visz az 1. emeleti bejáratunkhoz. Látogatóinknak hétköznap
az első óra, míg hétvégén 2 óra INGYENES, amennyiben érvényesítik
parkolójegyüket pénztárunkban.

MÉDIA PARTNEREINK

KIEMELT OKTATÁSI PARTNERÜNK

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

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

GEOFIZIKAI ÉS ŰRTUDOMÁNYI
TANSZÉK

KÉMIAI INTÉZET

Különbusszal
A Csopa közelében parkolási lehetőség van a buszok részére.
Gyermekszállító buszok a le- és felszállás idejére megállhatnak a BKV
menetrend szerinti járatainak kijelölt autóbuszöblökben.
KATASZTRÓFAVÉDELEM
KÖZPONTI MÚZEUMA

A Csodák Palotáját mindenki
saját felelősségére látogatja,
a belépéssel elfogadja a Házirendet,
az ÁSZF-et és az Adatvédelmi szabályzatot,
melyek a honlapunkon és a bejáratnál
elérhetők.

MedSoftOrg
Kft.

NEMZETI
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT

12 év alatti gyermekek csak nagykorú
kísérővel látogathatják az intézményt.
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JEGYÁRAK

A belépőjegyek megváltása
• belépést biztosít a Csopa tudományos élményközpont területére,
• feljogosít a tematikus egységek látogatására,
és ezen egységekben található összes játék használatára.
• feljogosít az interaktív asztalok és a beerpong használatára,
• feljogosít a programok látogatására.
Emellett a belépőjegy megváltása lehetőséget biztosít a Csopa szolgáltatásainak
igénybevételére, melyek egy részére (Kiegészítő szolgáltatások) külön jegyet kell váltani!

Csopa belépőjegy

3 600 Ft

Egyéni és családos kedvezmények
Havi bérlet (névreszóló, nem átruházható)

5 400 Ft

Csopa gyerek/diák/nyugdíjas belépőjegy

A jogosultságot igazoló dokumentum felmutatásával váltható.
Gyerek jegy 3-18 éves kor között, diákjegy 25 éves korig váltható.
3 éves kor alatti gyermekeknek a belépés díjtalan.

2 800 Ft

Délutáni belépőjegy (hétfőtől csütörtökig 16:00 után)

1 800 Ft

Randi belépőjegy (/fő, ajándék szív alakú héliumos lufival)

3 500 Ft

Jelképes belépőjegy

Érvényes SINOSZ, ÉFOÉSZ, MVGYOSZ, MEOSZ, AOSZ, MACIE igazolván�nyal. MÁK kártyát NEM áll módunkban elfogadni!
A fogyatékossággal élő személlyel 1 fő kísérő ingyen beléphet.

Családi belépőjegy (2 felnőtt + 2 gyerek)

1 000 Ft
12 200 Ft

Családi belépőjegy mellé további gyerek belépőjegy

2 500 Ft

Csopa Pedagógus Klubtag belépőjegy

1 800 Ft

Születésnapját aznap ünneplő látogató belépőjegye

1 800 Ft

A jogosultságot igazoló dokumentum felmutatásával váltható.

Kiegészítő szolgáltatások árai
Öveges termi előadás (Egy előadás időtartama 30 perc)

600 Ft

5D (Egy vetítés időtartama 3 – 5 perc)

600 Ft

9D

600 Ft

(Egy vetítés időtartama 3 – 5 perc)

Körmozi

(Egy vetítés időtartama 3 – 5 perc)

Biliárdfoci (/30 perc)

1 500 Ft

Szabadulószobák (/szoba)

Résztvevők száma: 2–5 fő.
Játékidő: maximum 45 perc.
Az ár egységár, azaz az ár a játékosok számától független.

Felnőtt csoport belépőjegy

3 300 Ft

(/fő)

Gyerek/diák/nyugdíjas csoport belépőjegy (/fő)
Csoport kiegészítő jegy előadásra

600 Ft

(/fő)

Csoport kiegészítő jegy laborfoglalkozásra
Csoport kiegészítő jegy interaktív órára
Csoport kiegészítő jegy projektnapra
46

2 500 Ft

(/fő)

(/fő)

(/fő)

600 Ft
600 Ft

4 000 Ft

Szülinapos rendezvény árai
Szülinapos rendezvény alapár (létszámtól független)
Szülinapos gyerek/diák belépőjegy (az alapáron felül, /fő)

30 000 Ft

A szülinapos és 2 felnőtt kísérője a Csopa vendége.

3 500 Ft

Szülinapos felnőtt belépőjegy (az alapáron felül, /fő)

5 000 Ft

Laborfoglalkozás (/csoport, max. 25 fő, 45 perc)

9 000 Ft

Exkluzív előadás (/csoport, max. 70 fő, 30 perc)

9 000 Ft

Csocsó bajnokság (/csoport, max. 25 fő, 60 perc)

5 000 Ft

Biliárdfoci bajnokság (/csoport, /2 pálya, max. 15 fő, 60 perc)

5 000 Ft

Nyomozós játék (/csoport, max. 15 fő, 45 perc)

9 000 Ft

További programelemeket adhatsz a szülinapos
rendezvényhez a kiegészítő szolgáltatások közül.

Kedvezmények és szolgáltatások csoportoknak

Csoportos jegyek legalább 15 fő, egy korosztályba tartozó látogató részére válthatók.
Minden 15 fő után 1 kísérő ingyenesen léphet be.
Diákcsoportok részére látogatásonként egy előadás vagy egy laborfoglalkozás vagy egy
interaktív óra ingyenes 2019. szeptember 1. és 2020. április 30. között, a honlapunkon jelzett
tanítási napokon, szabad helyek függvényében.

600 Ft

FIZETÉSI MÓDOK
Készpénz, bankkártya, SZÉP kártya a szabadidő zseb
terhére vagy CSOPA ajándékutalvány.
A jegyárak forintban értendők és az áfát tartalmazzák.

A TARTALOM-, PROGRAM- ÉS
JEGYÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK.
AZ AKTUÁLIS, NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓK
TEKINTETÉBEN A HIVATALOS HONLAPUNK,
A WWW.CSOPA.HU AZ IRÁNYADÓ.

1 200 Ft
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JÁTSZVA MEGISMERED

A füzet tartalma tájékoztató jellegű,
az aktuális információkért keresse fel honlapunkat!

www.csopa.hu

