
Vážení, 
 
vzhledem k současné situaci způsobené Covid-19 nabízíme školám, všem návštěvníkům 
školských portálů a jejich rodinám do konce roku  
vstup do našich muzeí a zážitkových center se 70% slevou.  
Vstupenky zakoupené v promo akci nyní, můžete využít do konce roku 2020. 
 

 Jak to funguje? 

o Unikátní kód pro 70% slevu na vstup do muzeí je PROSKOLY70 

o Tento kód můžete zadat při nákupu vstupenky na našem webu 

https://www.chocotopia.cz/cs/book-your-tickets-online-cz  

nebo přímo při nákupu vstupenky na pokladně.  

o Akce platí do 31. 12. 2020 

 
 Místa pro uplatnění 

o Chocolate Experience Center | V Oblouku 728, Průhonice 

o Muzeum čokolády | Celetná 15, Praha 

o Grévin Muzeum voskových figurín a legend | Celetná 15, Praha 

o Sweet Selfies Studio | Celetná 10, Praha 

 

Ceny před a po slevě se zadáním promokódu PROSKOLY70 
 
Vstup do Muzea čokolády NEBO muzeum Voskových Figurín (Celetná 15): 
 
cena dříve:                           nyní: 
Dospělý – 390kč                  NOVÁ CENA s kódem PROSKOLY70 - 117 Kč 
Student/Senior – 340kč     NOVÁ CENA s kódem PROSKOLY70 - 102 Kč 
Ditě – 250kč                         NOVÁ CENA s kódem PROSKOLY70 -  75 Kč 
Rodina – 890kč                    NOVÁ CENA s kódem PROSKOLY70  - 267 Kč 
 
Zážitkové Centrum Průhonice: 
 
cena dříve:                           nyní: 
Dospělý – 190kč                  NOVÁ CENA s kódem  PROSKOLY70 - 57 Kč 
Student/Senior – 160kč     NOVÁ CENA s kódem  PROSKOLY70 - 48 Kč 
Ditě – 120kč                         NOVÁ CENA s kódem  PROSKOLY70 - 36 Kč 
 
Naše muzea a zážitková centra otevřeme ihned, jak nám to vládní opatření umožní. 
Vstupenku je ovšem možné si zakoupit již nyní a uplatnit kdykoliv do konce roku 2020.  
Pokud chcete, aby vám nic neuniklo, můžete se také přihlásit k odběru novinek. 
 
Více o nás 
 
Jsme Chocotopia - rodinná česko-belgická společnost, která vyrabí a prodává několik tisíc 
druhů čokoládových produktů a dále je také distribuje do dalších zemí Evropy.  
Jsme hrdými vlastníky kakakové plantáže v Mexiku, proto jsme u celé řady našich produktů 
schopni kontrolovat kvalitu od kakaového bobu až po finální produkt.  

https://www.chocotopia.cz/cs/book-your-tickets-online-cz
https://www.chocotopia.cz/cs/muzeum-cokolady
https://www.chocotopia.cz/cs/voskove-muzeum-legend
https://www.chocotopia.cz/cs/candytopia
https://www.chocotopia.cz/cs/zpravodaj


Kromě výroby čokolády také v Praze provozujeme muzea čokolády a sladkostí, muzeum 
voskových figurín Grévin a nově budeme rovněž otevírat nové čokoládové  
zážitkové centrum v Průhonicích, které nabídne program jak pro veřejnost, tak pro školy, 
firmy a další organizace. 
 
Brzy na viděnou, 
 
S pozdravem, 
 

 

     

 

   Sergej Papin  
   Sales Manager 
   Celetná 15, Praha 1 
   Mob.:  +420 734 257 866 
   Email: sergej.papin@chocotopia.cz 
   Web:   www.chocotopia.cz 

   We are CHOCOTOPIA 
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