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Pozývame Vás na nevšedný jednodenný výlet do v Budapešti! 

Môžete sa na jeden deň ocitnúť v tropickom pralese s aligátormi, zažiť skutočnú tropickú búrku 
a na vlastné oči obdivovať voľne lietajúce tropické vtáky, malé opičky a ďalšie živočíchy. V ôsmych 

miestnostiach uvidíte okrem sladkovodných a morských rýb aj rôzne exotické plazy a hmyz. 
Hlavnou atrakciou Tropicaria je 1,6 mil. litrové žraločie akvárium s 11 metrov dlhým vyhliadkovým 
tunelom. Steny akvária sú zhotovené zo špeciálneho 16 cm  hrubého nerozbitného panoramatického 

skla. Môžete tak bez obáv obdivovať až dvojmetrových tigrovaných či hnedých žralokov.  
Celý komplex riadi špičková japonská technológia a pri jeho návšteve človek ocení vzácnosť 

životného prostredia a prírody. 
 
Program: 
05:30 hod. odchod zo Žiliny smer Martin-Zvolen-Šahy, možnosť nástupu po ceste,         
po príchode do Budapešti návšteva Tropicaria a Oceanaria.  
 
Cca 14:00 presun autobusom do ZOO, ktorá má takmer 150-ročnú históriu. Patrí k najstarším v Európe. 
Za svoju jedinečnú secesnú architektúru dostala časť „Sloní dom“ ocenenie Europa Nostra Prize.  
Z vyhliadkovej veže je pekný pohľad na celú ZOO a blízky mestský park. Neďaleko Veľkej  skaly nájdete 
vo výbehu kráľa zvierat, každý deň sa koná tulenia show, kŕmenie zvierat, v Palmovom dome sa ocitnete 
v tropickom dažďovom pralese, v Japonskej záhrade sú zlaté rybky, exotické stromy, kvety, pavilón 
bonsajov, zelené oázy, či jazierka….  
Kráčajúc po „Africkom chodníku“ uvidíte žirafy, nosorožce, antilopy, v ďalšej časti orangutány, šimpanzy, 
gorily. Na „Maďarskej farme“ žijú charakteristické maďarské domáce zvieratá.  
Samozrejmosťou sú miesta na oddych a občerstvenie.  
 
Pre záujemcov prechádzka po mestskom parku a návšteva areálu Vajdahunyad. 
                       
cca o 17:30 hod. odchod na cestu späť, predpokladaný príchod do Žiliny do 22:30 hod.     
                                                                                                                                                                                              
Cena zájazdu: 29 € / os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK 
 

Nepovinný príplatok: vstup do Tropicaria – úhrada pri objednávke 
                              dieťa 0 -18 r., štud. senior +65 r. 6 € 

                              dosp.os.                                     8 € 
                              zájazdové poistenie UNION 2 €/os. 

 
         orientačné vstupné do ZOO – platba na mieste: 

         dosp.os. 3300 HUF, 2-18 r. 2300 HUF 

         skupina dosp. nad 10 os. 3000 HUF, skupina detí nad 10 os. 2000 HUF 
                                                 

         
PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY ZVÝHODNENÁ CENA 

TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
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