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Látogatás a Hauswirth Csokoládégyárhoz 

(vásárlás+kóstolás)+ 

Pozsonyi állatkert 

Időpont:  2020. 08.01;  

Utazás:  autóbusszal 

Időtartam: 1 nap 

Program: 

Indulás reggel 7:00-kor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 

Budapest, Műegyetem rakpart. (Vidéki felszállást foglaláskor jelezzék).  Első állomásunk 

Kittsee-n, a Hauswirth Csokoládégyár mintaboltja, ahol megkóstolhatjuk az itt árult 

termékeket (korlátlan fogyasztás), melyekből vásárolni is lehet! 

Majd továbbutazás a Pozsonyi állatkertbe. Erdővel, rétekkel, patakokkal szegélyezett 96 

hektáros területen csodálhatjuk a különlegesebbnél- különlegesebb állatokat (fehér oroszlán, 

nemes hiúz. Pozsonyi állatkert kicsiknek-nagyoknak, az egész családnak kikapcsolódást, 

élményt nyújt. 1290 állat közül mindenki megtalálja a kedvencét, de talán mindenki számára 

a legvonzóbbak az újszülöttek. 2020 májusában több kicsiny is a világra jött mint például az 

ALPAKA, EURÓPAI SZARVAS vagy sokak nagy kedvence a SZURIKÁTA. Ha elfáradtunk 

a park lakói csodálása közben, megpihenhetünk a padon, míg a fáradhatatlan gyermekeink, 

unokáink 2 játszótéren is (sikló, trambulin, rodeóállatok, hinták, gyermek kotrógép) 

levezethetik energiájukat, hogy frissült erővel útnak induljanak a 3Ha-on elterülő az állatkert 

egyik attrakciójakén ismert DINÓPARKNAK! Életnagyságú dinoszaurusz modellek 

elevenítik meg az egykori földi élővilágot, erdős területen egy-két fa mögött megbújva, nem 

tudhatjuk éppen melyik Dinó rendelkezik mozgó és hang effektusokkal amivel szinte életre 

kelnek. Ez az igazi élmény! Ha kedvünk van beülhetnek a 3D Cinema mozi műsorára is. Jó 

idő esetén utazhatnak kisvonaton vagy épp póni lovagolhatnak. További látványosság az 

őslénytani játszótér.  

Visszaérkezés az esti órákban a kiindulási helyre. 

 

Részvételi díj: 13.990 Ft/fő 

akciós ár :10.990Ft/2 fő 

mely tartalmazza az autóbuszos utazás, és az idegenvezetés költségeit. 

 

20.000 Ft/fő alatti részvételi díj esetén a részvételi díj egy összegben fizetendő jelentkezéskor! 

BBP biztosítás (70 éves korig): 550 Ft/fő 

BBP biztosítás (70 éves kortól): 1.100 Ft/fő 
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Adminisztrációs díj: 1.500 Ft/fő (buszon fizetendő) 

35 fő alatti létszám esetén 2.000 Ft/fő felár fizetendő, erről indulás előtt 

kapnak értesítést e-mailben. 

 

 

Belépők hozzávetőleges árai kb:  

Pozsonyi állatkert: Felnőtt: 7 €/fő, Gyerek (3-15év): 5 €/fő 

A változtatás jogát irodánk fenntartja!! 

További fontos tudnivalók: 

- A vidéki fel-, leszállási helyek, mindig menetirány szerinti oldalon történik.  

- Az indulás előtt egy héttel semmilyen módosítás nem lehetséges(név, út, időpont, 

biztosítás, vacsora...) 

- Az utazások az időjárástól függetlenül indulnak.  

- Az ülésrend a fix ülőhely feláras helyeken kívül, a befizetések sorrendjében kerül 

beosztásra az indulás előtt. 

- Az iroda a változtatás jogát fenntartja. 

- A feltüntetett belépők az esetleges plusz szolgáltatásokat is tartalmazzák. 

 


