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BUDAPEŠŤ  -  TROPICARIUM  A OCEANARIUM 

     
Budapešť – mesto na Dunaji, jedno z najkrajších v Európe – nazývané Paríž východu 

TERMÍN: 
pre kolektív podľa požiadavky 

CENA: 26,50/žiak, študent, 29,50/dosp. 
V cene je zahrnuté: doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK, vstupenka do Tropicaria a Oceanaria 

Možný príplatok: cestovné poistenie 

Cena je kalkulovaná zo Žiliny, pri odchode z iného miesta cenu upravíme podľa skutočných km 

PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 6,00 hod., po príchode do Budapešti pešia prehliadka: nábrežie Dunaja s Parlamentom, historické  

pamiatky v časti Pešť, Hradný vrch, kráľovský palác, popoludní návšteva Tropicaria a Oceanaria, obchodné centrum 

Campona. 

O 18,00 hod. odchod na Slovensko 

 

TROPICARIUM  a OCEANARIUM  –  obrovský tropický prales s krásnym vodopádom, kde uvidíte lenivé Mississip-

ské aligátory, voľne lietajúce tropické vtáctvo, exotické plazy, hady, žaby, opice a ďalšie zvieratá. Hlavnou atrakciou 

je žraločie akvárium s vyhliadkovým  tunelom, kde nad hlavami plávajú tigrované a  hnedé žraloky, raje a húfy rýb.  

Atrakcie podmorského sveta Tropicarium:                                                                                            
Žraločie akvárium: hlavnou  atrakciou  podmorského sveta Tropicarium je 1,6 mil. litrové žraločie akvárium s 11 m dl-

hým vyhliadkovým  tunelom. Steny  akvária sú zhotovené zo špeciálneho 16 cm hrubého nerozbitného panoramatické-

ho skla. Návštevníci tak môžu bez obáv obdivovať až dvojmetrových tigrých či hnedých  žralokov z Floridy, ktoré pat-

ria medzi 10 najnebezpečnejších druhov. Ak sa rozhodnete prísť vo štvrtok, uvidíte aj kŕmenie žralokov.                                                                                                 
Prales: ďalšou  mimoriadnou  atrakciou je prales, v ktorom je imitovaná  skutočná  tropická  klíma. Medzi  obrovskými 

porastmi sa náhle zotmie, blýska sa a hrmí a na aligátorov začne počas 2 minút padať vlažný tropický dážď. Počas daž-

ďa všetci obyvatelia pralesa náhle ožijú. Pre všetkých návštevníkov je to skutočne vzrušujúci zážitok.V Tropicariu uvi-

díte tropické a oceánske živočíchy, exotické vtáctvo, najmenšie opice sveta /15 – 20 cm, tzv. hodvábne  opice/, aligáto-

ry, žraloky, hady, jaštery, pavúky a pod. 

Živočíchy a tropické  rastliny v sladkovodných  akváriách  pochádzajú  z Afriky, Južnej  Ameriky a Ázie. Živočíchy a 

rastliny v morských / slaných / akváriách z Indického oceánu, z Karibského  a  Červeného  mora. Väčšina rôznofareb-

ných rýb rozličných tvarov pochádza z koralových útesov. 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby  zdarma 
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