
PONUKA TOP ZÁŽITKOV 
 

The BLU – zážitkové (1,5 min)  
Prechádzajte sa na vraku lode hlboko pod hladinou oceánu, v tesnej blízkosti veľryby, 
manty, rybičiek a ostatných obyvateľov oceánu. 

 
 

NO LIMITS - Horské dráhy – adrenalínové (2-4 min) 
Vstúpte do jednej z 24 najznámejších horských dráh na svete a zažijete vzrušenie 
v reálnom čase. Zážitok vám pritom umocní plošina, ktorú rozpohybujete vlastnou 
váhou.  
 

 
RICHIE´S PLANK - Skok z mrakodrapu – adrenalínové (2 min)  
Toto je skúška odvahy! Vyvezte sa výťahom v mrakodrape až do výšky 160m, prejdite 
po doske a ....  vykročte do prázdna s dopadom až na ulicu!  

 
 

BOOSTER – adrenalínové (2,5 min)  
Nasadnite na obrovské otočné rameno s úchvatným výhľadom – v meste či v prírode. 
Na takom kolotoči ste ešte neboli! Len pre stabilné žalúdky! 

 
 
INVASION – rozprávka pre deti (5 min)  
Animované krátke dielo o dvojici mimozemšťanov s veľkými ambíciami prevziať náš 
svet. Namiesto toho sú pozdravení dvoma rozkošnými bielymi zajačikmi. A vy ste 
jedným z nich. Ako sa to skončí? 

 
 
MSI ELECTRIC CITY – Prelet elektrickým mestom – zážitkové (3 min)  
Je sci-fi zážitok s virtuálnou realitou, kde letíte v kozmickej lodi ulicami elektrického 
mesta. Ste prenesený do nádhernej scenérie, ktorú nemáte možnosť inak uvidieť. 
 
 

AUDIOSHIELD – hudobné (3-6 min)  
Odrážajte prilietavajúce gule farebnými štítmi, ktoré držíte v rukách. Okrem toho, že si 
preskúšate svoj postreh, si môžete pritom i zatancovať. 
 
 
 

SPACE PIRATE TRAINER – akčná sci-fi strieľačka (10 min)  
Ste terčom pre lietajúce drony, proti ktorým sa bránite rôznymi zbraňami. Zdá sa to byť  
nenáročné, no v konečnom dôsledku je to namáhavá, avšak prudko zábavná hra, ktorá 
preverí vašu kondíciu a presnosť.  

 
 
FOVOS -  akčná hororová strieľačka (10 min) 
Ocitnete sa v údolí zombíkov, ktorých musíte zneškodniť skôr, ako oni vás! 

 
 

BEAT SABER – hudobné  (10 min) –  NOVINKA !!! 

Úspešná rytmická hra 2 slovenských vývojárov! (Hudba: Jaroslav Beck) 
Držíte v rukách 2 svetelné meče a prilietavajúce boxy vám šípkou určia, 
ktorým smerom ich máte trafiť. Pozor na bomby a protiidúce steny, ktorým 
je potrebné sa vyhnúť. Táto hra vás pohltí svojou energiou, nebudete chcieť 
prestať!  


