
Richter Flórián Cirkusz - A 200 Éves Richter Család 
ZAMÁRDI - 2021. július 1 - augusztus 28. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Richter Flórián Cirkusz vadonatúj műsorában az elmúlt évek nagy kedvencei is visszatérnek, de 
különleges újdonsággal is készülnek kedves közönségük számára. 
 
Látható lesz többek között: 

 Richter Angelina legújabb műsorszáma magas iskola gyönyörű fríz lovon, amihez 
csatlakoznak a Zebrák és Tevék kavalkádja 

 Richter Kevin és csapata egy igazi hungaricummal lépnek porondra 
 Richter Flórián két különböző lovas szabadidomítás produkcióval is készül, amivel feleleveníti 

a Richter család tradícióját 
 Szandra az elefánt, aki cirkuszunk kabalája és közönségünk nagy kedvence. Mivel 

Magyarországon is betiltásra kerül a veszélyes állatok szerepeltetése a cirkuszokban, ezáltal 
Szandra az idei évben áll utoljára porondra. 

 Boiachin Diana moldáv származású légtornász hölgy, aki kecses mozdulatokkal, hajlékony 
testével, látványos és lélegzetelállító mutatványokat mutat be a magasban lengő karikáján 

 KÖZKÍVÁNATRA a közönség nagy kedvencei visszatérnek! Újra a porondon a Brazíliából 
származó Diorios motoros csoport! Természetesen ismét elképesztő sebességgel cikáznak a 
4,5 méter átmérőjű halálgömbben, ami még ketté is nyílik a műsorszám alatt. Egy igazi FULL 
ADRENALIN produkció, amitől szó szerint eláll a közönség lélegzete 
…és még sok-sok meglepetés, számos állattal a porondon! A 2 és fél órás előadást élő 
zenekarunk kíséri. 
 

Társulatunk kedvezményes jegyárakat biztosít a BRDSZ /Belügyi Rendvédelmi és Közszolgálati 
Dolgozók Szakszervezete számára, amit a tagok és családtagok is igényelhetnek! 

Előadások kezdési időpontja: 
Kedd - Szombat: 20:00 

Vasárnap - Hétfő: Szünnap  
 
 

Európa első Cirkusz Park & Resort családi élményparkja! 
https://www.richterfloriancirkusz.hu/cirkuszparkzamardi/ 

 

Kedvezményes cirkuszjegy július 1 - augusztus 28. között: 
Kék szektor 3500 Ft helyett 2500 Ft/fő 

Csoportos kedvezmény: 
20-50 fő esetén 2250 Ft/fő 

50 fő felett 2000 Ft/fő 
 



 

 

 

 

 

 
A park Zamárdiban, a vasút mellett található. A bejáraton belépő vendégeink egy kis fahídon 
sétálhatnak át egy kis tavon, majd a hídon túl feltárul a mesevilág. Balra a Richter Flórián Cirkusz világa, 
jobbra pedig a parasztházak találhatók. A kifutókban állataink várják a látogatókat, majd a pirosra 
festett kamionok után ott magasodik két kupolás cirkuszi sátrunk is! 
A gyerekek számára mini vidámparkot is rittyentettünk, szépséges, festett, régies stílusú körhintánk a 
régi budapesti Vidámpark legrégibb játékait idézi. 
Kipróbálhatják a gyerekek a Richter család egykori és mai cirkuszi kellékeit, jelmezeinkből, 
fellépőruháinkból kiállítást láthatnak, mini porondunkat bárki kipróbálhatja. 
Ezernyi kérdés a cirkuszi állatok tartásáról, amelyre cirkuszunk igazgatója választ ad a látogatókkal 
folytatott közvetlen beszélgetésben és bemutatóban. 
Az élményt teljessé tettük azzal is, hogy Magyarország egyetlen cirkuszi éttermében tudnak fogyasztani 
a kedves vendégeink. Az étlapon többek között olyan izgalmas ételkülönlegességek szerepelnek, mint 
például a "Cirkuszigazgató lakomája" vagy "Szandra az elefánt kedvence", "Erőművész vacsorája", 
"Akrobaták diétája".…és ha elfáradtak, akár eltölthetnek egy vagy több éjszakát a Bohém Birtokon, ami 
a park területén található. 

Kedvezményes jegyárak a Cirkusz Parkba, gyerekjegy 2000 Ft, felnőttjegy 2500 Ft helyett! 

1-5 fő: gyerek (2-14 éves korig) 1800 Ft/fő, felnőtt 2200 Ft/fő, 
5-20 fő: gyerek (2-14 éves korig) 1700 Ft/fő, felnőtt 2100 Ft/fő  (10 gyerekenként 1 kísérő ingyen 
léphet be a csoporttal), 
20 fő felett: gyerek (2-14 éves korig) 1500 Ft/fő, felnőtt 2000 Ft/fő  (10 gyerekenként 1 kísérő ingyen 
léphet be a csoporttal). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Cirkusz Park nyitvatartása: 
Péntek 10:00 – 17:00 

Szombat 10:00 – 17:00 
Vasárnap 10:00 – 17:00 

https://www.richterfloriancirkusz.hu/cirkuszparkzamardi/ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

A kedvezmény igénylése 

 
 Kérjük jegyigényét e-mailben küldje el Brezovszki Valéria 

részére: brezovszki.valeria@richterfloriancirkusz.hu 
 Kérem, jelezze melyik kedvezményt igényli, Cirkusz vagy Cirkusz Park? Továbbá az előadás 

dátumát és az igényelt jegyek darabszámát. 
 24 órán belül válaszlevélben érkezik a visszaigazolás, amit kinyomtatva kell átadni a 

jegypénztáros munkatársunknak.   
 Jegypénztárunkban készpénzes és OTP Szép kártyás fizetésre van lehetőség. 
 A kedvezményes jegyeket kizárólag a kinyomtatott visszaigazolással, jegypénztárunkban tudja 

megvásárolni. Nyomtatvány nélkül a kedvezményt nem tudjuk biztosítani! Megértését 
köszönjük!  

 Pénztár nyitvatartás: 9-12 és 15-21 óra. Vasárnap-Hétfő szünnap! 
 2 éves kor alatt ingyenes a belépés. 

 
 
 
Kapcsolattartó:  
Brezovszki Valéria 
mobil: +36 (70) 772 3202, +36 (70) 381 8324  
e-mail: brezovszki.valeria@richterfloriancirkusz.hu 
 
 
 
 
 
 
 

 


