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Vážení pedagógovia, milí žiaci a študenti,

CK Morava – Vysoké Tatry je cestovná kancelária, ktorá sa
zameriava na regionálne i zahraničné zájazdy. Jednou
kľúčových oblastí, ktorou sa zaoberáme sú školské výlety
a exkurzie. Sme si vedomí, že všeobecný prehľad žiakov
a študentov je pre osobnostný rozvoj mimoriadne dôležitý.
Preto náplňou našej práce je podpora vyučujúcich v tejto
neľahkej, ale veľmi zaujímavej profesii.

CK Morava – Vysoké Tatry ponúka kompletné zabezpečenie
školských výletov a exkurzií – dopravu, sprievodcu, platené
vstupy, obed. Učiteľovi tým uľahčí prácu a on tak môže
plnohodnotne prežiť deň so svojimi žiakmi. Dopravu
zabezpečujeme moderným bezpečným 30 – miestnym
autobusom značky Mercedes Tourino. Autobus je vybavený
WC - a čo je pre žiakov dôležité - wifi. V priebehu cesty
podávame na palube bezplatne čaj a minerálku.

V prípade, že ste v našom katalógu nenašli zájazd, ktorý by
Vás zaujal, vieme na požiadanie pedagógov a žiakov
zorganizovať aj iné zájazdy (jednodňové aj viacdňové) v rámci
Slovenska, no i do zahraničia. CK Morava – Vysoké Tatry má
bohaté skúsenosti s organizovaním školských zájazdov aj
napr. do Nórska, Švédska, Francúzska, Talianska, Ruska.

Tešíme sa na spoluprácu.

Kolektív CK Morava – Vysoké Tatry

Web: www.ckmorava.sk
Email: doprava@ckmorava.sk
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Múzeum Slovenského národného povstania je špecializované muzeum
zachytávajúce vývoj slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 - 1945 s
akcentom na dokumentáciu protifašistického boja a SNP. Pamätník
obklopuje rozsiahly parkovo upravený areál, v ktorom je vybudovaný
skanzen ťažkej bojovej techniky používanej v SNP. Pri vstupe do areálu
sa nachádza najzaujímavejší autentický exponát, lietadlo Li 2, ktoré sa
v čase SNP používalo na prepravu osôb a materiálu.

Cena zahŕňa:
- dopravu klimatizovaným autobusom
- poistenie voči insolventnosti CK
- čaj a minerálku na palube autobusu

• Cena je vrátane DPH.
• Maximálny počet osôb – 30. 
• Možnosť zabezpečenia spoločného obedu – 4 € / os.

Na mieste dnešného pamätného miesta stála továreň
na výrobu vápna. V januári 1945 tu uskutečnila
nemecká nacistická jednotka Einsatzkommando 14
masové popravy stoviek obetí. Po vojne pristavili
vedľa vápenky pamätník - sochu kľačiacej ženy s
rozpaženými rukami a pamätnú izbu, v ktorej sa
nachádza expozícia venovaná udalostiam z
roku 1945. Súčasťou výstavy je aj premietanie filmu –
autentických záberov z odkrývania masových
hroboch v povojnových rokoch.
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Ľudia sa delia na dve skupiny, tých čo Štiavnicu milujú a tých, čo tam
ešte neboli. Banská Štiavnica patrila medzi najdôležitejšie mestá
stredovekej Európy. Vznikla tu prvá technická univerzita na svete -
Banícka akadémia. Do sveta sa odtiaľto rozletelo množstvo
technických vynálezov. Medzi štiavnické TOP patria bane, tajchy,
baroková kalvária, nový a starý zámok a samozrejme historické
centrum mesta. Banská Štiavnica je aj mesto, kde sa Andrej Sládkovič
zamiloval do Maríny.

Cena zahŕňa:
- dopravu klimatizovaným autobusom
- poistenie voči insolventnosti CK
- čaj a minerálku na palube autobusu

• Cena je vrátane DPH.
• Maximálny počet osôb – 30. 
• Možnosť zabezpečenia spoločného obedu – 4 € / os.

Banský skanzen je povrchová aj
hlbinná expozícia pozostávajúca
z banských budov, zariadení
a banských strojov. Najväčším
lákadlom je fáranie do štôlne
Bartolomej. V baníckom plášti,
s prilbou a s lampášom zažijete
na vlastnej koži podmienky, v
ktorých kedysi baníci ťažili.
Prehliadková trasa návštevníka
zoznámi s prácou baníkov v 17.-
19. storočí.
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Jediný kaštieľ na Slovensku, ktorý sa
po roku 1945 zachoval so svojim
pôvodným zariadením a zbierkami.
Vďaka cestovateľskej vášni rodu
Andrássyovcov sa kaštieľ môže
popýšiť unikátnou kolekciou
egyptologických cenností. Súčasťou
areálu je rozsiahly anglický park.

Cena zahŕňa:
- dopravu klimatizovaným autobusom
- poistenie voči insolventnosti CK
- čaj a minerálku na palube autobusu

• Cena je vrátane DPH.
• Maximálny počet osôb – 30. 
• Možnosť zabezpečenia spoločného obedu – 4 € / os.

Ľadový klenot svetového dedičstva. Patrí
medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na
svete. Hlavnú časť predstavuje obrovská
dutina klesajúca do hĺbky 70 metrov.
Jaskyňa predstavuje najvýznamnejšie
zimovisko rôznych druhov netopierov.
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„Rozprávkový” Bojnický zámok, ktorý patrí k najnavštevovanejším a
najkrajším zámkom nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe a
zároveň patrí k najstarším a najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku.
Zámok ponúka viacero prehliadok:

Cena zahŕňa:
- dopravu klimatizovaným autobusom
- poistenie voči insolventnosti CK
- čaj a minerálku na palube autobusu

• Cena je vrátane DPH.
• Maximálny počet osôb – 30. 
• Možnosť zabezpečenia spoločného obedu – 4 € / os.

Najstaršia a najnavštevovanejšia ZOO na
Slovensku prezentuje jedinečnú kolekciu
zvierat z celého sveta vo viac ako 430
druhoch s celkovým počtom 3500 exemplárov.

1. Čarovný a pôsobivý príbeh pána Bartolomeja je prechádzka expozíciou múzea v
spoločnosti bábky pána Bartolomeja, ktorý detským návštevníkom predstaví život v
zámku v dávnej minulosti. Program vhodný pre základné školy (1. až 3. ročník).

2. Hra na minulosť je prehliadka expozície, počas ktorej slúžka Betka za pomoci starých
kufríkov pomáha deťom odhaľovať minulosť a spoznávať bývalých majiteľov zámku.
Vhodné pre žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ.

3. Netradičná večerná prehliadka zámku s lektorom v dobovom kostýme s výkladom o
histórii zámku, občas iba pri svetle sviečky, obohatená o staré zámocké legendy.

4. Klasický zámocký okruh pozostáva z Grófskeho bytu, Stredného hradu, hrobky rodiny
Pálfiovcov, francúzskeho parku a jaskyne.
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Jazda parným vláčikom v údolí Čierneho Hrona sa stala vyhľadávaným
cieľom žiakov zo škôl na celom Slovensku. História Čiernohronskej
železničky sa začala písať už v roku 1909. V stanici Čierny Balog je
otvorené malé múzeum s exponátmi prevádzky lesných železníc na
Slovensku. Vo vonkajšej expozícii sú vystavené rôzne druhy
motorových i parných rušňov a celá stanička tak slúži ako živé múzeum
pod šírym nebom. Všetky exponáty je možné preskúmať – nastúpiť do
vagónikov, prípadne stať sa aspoň na fotografii rušňovodičom v kabíne
lokomotívy.

Cena zahŕňa:
- dopravu klimatizovaným autobusom
- poistenie voči insolventnosti CK
- čaj a minerálku na palube autobusu

• Cena je vrátane DPH.
• Maximálny počet osôb – 30. 
• Možnosť zabezpečenia spoločného obedu – 4 € / os.

Jedinečné lesnícke múzeum v prírode
vo Vydrovskej doline pri Čiernom
Balogu. Popri 3 km dlhom náučnom
chodníku sa nachádza 75 zastávok,
prezentujúcich históriu, pestovanie,
ochranu a význam lesa, jeho
životadárne funkcie a krásy, ale i prácu
lesníkov, ktorí ho chránia a využívajú.
Zastávky obsahujú informačné tabule a
vedomosti preverujú náučné tabuľky s
hádankami.
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Múzejné oddelenie sa špecializuje na dokumentáciu vojenských dejín
Slovenska v období rokov 1914 - 1945.

Cena zahŕňa:
- dopravu klimatizovaným autobusom
- poistenie voči insolventnosti CK
- čaj a minerálku na palube autobusu

• Cena je vrátane DPH.
• Maximálny počet osôb – 30. 
• Možnosť zabezpečenia spoločného obedu – 4 € / os.

Preskúmajte terén najväčšej a najkrvavejšej vojenskej operácie
2. svetovej vojny na území bývalého Československa.

Voľne prístupné exponáty vojenskej bojovej techniky v blízkosti budovy 
Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea vo Svidníku.

Medzi obcami Kapišová, Kružlová a Nižná Písaná je v teréne rozmiestnená 
tanková technika znázorňujúca tankovú rotu v útoku. Symbolizuje ju 8 
tankov T-34/85.

Monumentálny pamätník s vojnovým cintorínom na Dukle venovaný 
československému armádnemu zboru v ZSSR.

Nachádza sa v priestore Duklianskeho priesmyku na slovensko-poľských
hraniciach. Návštevník z nej môže vidieť široký priestor slovenského a
poľského územia – dejiska bojov počas Karpatsko-duklianskej operácie.

V katastrálnom území obce Vyšný Komárnik sa 
nachádzajú bunkre (zemľanky) štábu 3. čs. brigády 
1. čs. armádneho zboru v ZSSR.
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Vydajte sa na dobrodružnú cestu – Odyseu energie. Preskúmajte celú 
evolúciu energie od veľkého tresku až po blízku budúcnosť. Zistite, ako 
s energiou nakladal človek v minulosti a ako dnes...
V Energolande sa nachádza viac ako tridsať objektov, aplikácií a
interaktívnych expozícií. Spojenie vzdelávania a zábavy v Mochovciach
ponúka informácie o energii, o výrobe elektriny, o globálnom otepľovaní
a o uhlíkovej záťaži. Okrem toho sa návštevníci dozvedia o
energetickom mixe, dispečingu elektrickej siete alebo o žiarení okolo
nás. Expozícia sa zameriava aj na jadrovú energetiku, a to nielen z
pohľadu bezpečnosti či rádioaktívneho odpadu, ale venuje sa aj
palivovému cyklu, nanosvetu atómov či čerenkovovmu žiareniu.

Cena zahŕňa:
- dopravu klimatizovaným autobusom
- poistenie voči insolventnosti CK
- čaj a minerálku na palube autobusu

• Cena je vrátane DPH.
• Maximálny počet osôb – 30. 
• Možnosť zabezpečenia spoločného obedu – 4 € / os.
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Všetkých, ktorí chcú zažiť atmosféru slovenských ľudových rozprávok,
pozývame do netradičnej dedinky Habakuky, ktorú tvoria domčeky a
rozprávky Pavla Dobšinského.
Rozprávková dedinka plná čarovných príbehov a rozprávkových bytostí,
neporaziteľných hrdinov, či remeselníkov, ktorým ide všetko od ruky v
prostredí ľudovo-fantazijných domčekov.
Habakuky - miesto, ktoré vás vtiahne do originálnej atmosféry
slovenských rozprávok. Laktibrada, Popolvár, Zlatá Priadka a ďalší
hrdinovia ľudových príbehov sa postarajú o autentický zážitok,
vystrihnutý ako z obalov detských knižiek a predstáv.
Habakuky - to je aj prehliadka rozprávkovej dedinky, ukážky práce
ľudových remeselníkov, tvorivá výtvarná dielňa Negrambľoš, hojdačky,
preliezky, ihrisko pre loptové hry, predajňu suvenírov Kurník shopa
center a iné... nechajte sa prekvapiť.

Cena zahŕňa:
- dopravu klimatizovaným autobusom
- poistenie voči insolventnosti CK
- čaj a minerálku na palube autobusu

• Cena je vrátane DPH.
• Maximálny počet osôb – 30. 
• Možnosť zabezpečenia spoločného obedu – 4 € / os.
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Havránok je najvýznamnejšia archeologická lokalita na Liptove. Liptovské
brehy Váhu obývali ľudia už na samom úsvite dejín. Trpezlivá práca
archeológov odkryla to, čo po sebe zanechali ľudia doby železnej a rímskej.
Tieto miesta zaznamenali svoj najväčší rozmach počas keltského
osídlenia. Súčasťou archeologického múzea je aj pôvodná veža
stredovekého kostola a základy a opevnenie stredovekého hrádku na
vrchole Havránku. Návšteva tohto archeologického náleziska znamená
jedinečnú príležitosť dotknúť sa našej najstaršej histórie. V roku 1991 bolo
nálezisko na Havránku vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

Cena zahŕňa:
- dopravu klimatizovaným autobusom
- poistenie voči insolventnosti CK
- čaj a minerálku na palube autobusu

• Cena je vrátane DPH.
• Maximálny počet osôb – 30. 
• Možnosť zabezpečenia spoločného obedu – 4 € / os.

Liptovská Mara je vodné dielo na strednom
Liptove. Je súčasťou systému priehrad Vážskej
kaskády. Pri výstavbe bolo zaplavených 13 obcí.
Hlavným účelom priehrady je protipovodňová
ochrana, ale slúži aj na výrobu elektrickej
energie. Vodné dielo pozostáva zo 43,5 m
vysokej zemnej priehrady a vodnej elektrárne so
4 turbínami.
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Ochtinská aragonitová jaskyňa je jedinou
sprístupnenou aragonitovou jaskyňou v
Európe a jednou z troch na svete.
Aragonitová výzdoba jaskyne predstavuje
unikátny prírodný fenomén. Tvoria ju až tri
generácie aragonitu. Najstaršie formy majú
takmer 140 000 rokov. Bohatosť a
rôznorodosť výzdoby ju robia unikátnou i v
porovnaní s inými jaskyňami tohto druhu na
svete.

Cena zahŕňa:
- dopravu klimatizovaným autobusom
- poistenie voči insolventnosti CK
- čaj a minerálku na palube autobusu

• Cena je vrátane DPH.
• Maximálny počet osôb – 30. 
• Možnosť zabezpečenia spoločného obedu – 4 € / os.

Mimoriadna pestrosť kvapľovej výzdoby a bohatstvo tvarov radia
Domicu medzi naše najkrajšie jaskyne. Nezabudnuteľný zážitok v
návštevníkovi zanechá plavba po podzemnej riečke Styx, kde môžu
návštevníci obdivovať nespočetné množstvo sintrových útvarov, z
ktorých zrejme najviac vynikajú Rímske kúpele v Majkovom dóme.
Okrem toho je jaskyňa aj významným archeologickým náleziskom.
Zaujímavosťou je, že sa tu natáčala rozprávka Soľ nad Zlatom.
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Kopřivnická Tatra vyrába automobily už od roku 1897 a to jej dáva
nálepku tretej najstaršej automobilky na svete. Továreň je známa ako
výrobca kvalitných vozidiel originálnej technickej koncepcie, ako aj
svojimi vzduchom chladenými motormi. Nákladné automobily Tatra sa
vo svete preslávili aj vďaka úspechom na najťažšej rallye sveta - Rallye
Dakar. Zvláštnou kapitolou v dejinách závodu bola aj letecká výroba,
ktorá začala v roku 1934 založením leteckého oddelenia

Cena zahŕňa:
- dopravu klimatizovaným autobusom
- poistenie voči insolventnosti CK
- čaj a minerálku na palube autobusu

• Cena je vrátane DPH.
• Maximálny počet osôb – 30. 
• Možnosť zabezpečenia spoločného obedu – 4 € / os.

Najucelenejšia zbierka venovaná
,,kopřivnické vozovce“, neskôr preslávenej
ako fenomenálna automobilka TATRA. 60
osobných a nákladných automobilov zo
všetkých etáp výroby doplňujú podvozky,
motory, modely, trofeje zo športových
súťaží, dobové fotografie a rôzne rarity.
Informácie poskytujú aj videoboxy s
filmovými sekvenciami automobilových
skvostov. Prehliadka je komentovaná s
kurátorom múzea.
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Slovenské technické múzeum bolo založené v roku 1947. Nachádzajú sa
tu expozície hutníctva, baníctva, umeleckého kováčstva, vývoja
písacích strojov a pod. Špecializovaným zariadením múzea je
planetárium. Pre záujemcov o astronómiu predvádza hviezdnu oblohu,
planéty, Slnko, Mesiac, neobyčajné úkazy a pohyby nebeských telies.

Cena zahŕňa:
- dopravu klimatizovaným autobusom
- poistenie voči insolventnosti CK
- čaj a minerálku na palube autobusu

• Cena je vrátane DPH.
• Maximálny počet osôb – 30. 
• Možnosť zabezpečenia spoločného obedu – 4 € / os.

Múzeum letectva bolo založené v roku
2002 ako pobočka Technického múzea.
Nachádzajú sa tu originály stíhacích
lietadiel a vrtuľníkov, repliky
historických lietadiel, meracie
a navigačné prístroje, letecké motory.
Zaujímavosťou je galéria prezidentských
lietadiel a výstava venovaná osudom
Slovákov v Royal Air Force (1940-1945).
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Botanická záhrada v Košiciach je najväčšia
na Slovensku. Nachádza sa tu 4 tisíc
rastlinných druhov, čo ju radí medzi
najvýznamnejšie v Európe. Nájdete tu
obrovskú zbierku 1200 kaktusov,
ale zaujme aj expozícia orchideí
a hmyzožravých rastlín.

Cena zahŕňa:
- dopravu klimatizovaným autobusom
- poistenie voči insolventnosti CK
- čaj a minerálku na palube autobusu

• Cena je vrátane DPH.
• Maximálny počet osôb – 30. 
• Možnosť zabezpečenia spoločného obedu – 4 € / os.

ZOO Košice je najrozsiahlejšia ZOO na
Slovensku a aj v Strednej Európe.
Momentálne v nej žije 280 druhov
živočíchov, 1500 zvierat. Ako jediná na
Slovensku vystavuje tučniaky jednopáse,
tulene obyčajné, tukany veľkozobé či
kondory veľké. Nachádza sa tu najväčší
areál medveďa hnedého v strednej Európe.
Patrí medzi 270 najprestížnejších ZOO na
svete.
Súčasťou je aj prehliadka Dinoparku.
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Kremnická mincovňa je jedným z najstarších nepretržite vyrábajúcich
výrobných podnikov nielen v Európe, ale aj na svete. V Kremnici sa
takmer sedem storočí nepretržite vyrábajú minciarske produkty, ktoré
patrili a aj dnes patria medzi špičku vo svete. Od roku 1955 je chránená
ako národná kultúrna pamiatka. Mincovňa je výrobným podnikom a
zároveň stánkom kultúry a umenia, symbolom štátnej zvrchovanosti.
Tento objekt má medzinárodný rozmer.

Cena zahŕňa:
- dopravu klimatizovaným autobusom
- poistenie voči insolventnosti CK
- čaj a minerálku na palube autobusu

• Cena je vrátane DPH.
• Maximálny počet osôb – 30. 
• Možnosť zabezpečenia spoločného obedu – 4 € / os.

Vydajte sa s nami spoznávať poklady a históriu
,,Zlatého mesta“ do slavného kremnického
pdzemia. Počas prehliadky štôlne Andrej uvidíte
priebeh a vývoj baníctva na území Kremnice od
16. do 20. storočia. Vybavení prilbami s čelovou
lampou absolvujete to pravé „fáranie“ vo svete
absolútnej tmy, ligotavých kovov a banských
škriatkov - permoníkov.
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Matica slovenská, celonárodná kultúrna ustanovizeň so sídlom
v Martine bola založená v roku 1863. Jej úlohou je pestovať v mládeži
túžbu po poznaní národných dejín, kultúry a vzťah k národným
tradíciám, pričom napomáha ich rozvoju. Ponúka dobové fotografie,
výklad o osobnostiach v národnom, literárnom a kultúrnom živote,
premietanie filmov o J. C. Hronskom a jeho diele a film kameramana a
fotografa Karola Plicku.

Cena zahŕňa:
- dopravu klimatizovaným autobusom
- poistenie voči insolventnosti CK
- čaj a minerálku na palube autobusu

• Cena je vrátane DPH.
• Maximálny počet osôb – 30. 
• Možnosť zabezpečenia spoločného obedu – 4 € / os.

Múzeum sídli v Martine v autentických
priestoroch vily, ktorú majster Benka,
maliar, ale i hudobník obýval. Historický
inventár vily ponúka strhujúcu výstavu
Benkových obrazov, množstvo predmetov
ľudového umenia a kolekciu ľudových
hudobných nástrojov, ktoré majster
zbieral.



ZBIERAJTE ZÁŽITKY, NIE VECI ...

Oravský zámok je jeden z najkrajších a najvýznamnejších hradov na
Slovensku. Je to výrazná dominanta oravského regiónu. V priestoroch
zámku sa nachádza niekoľko expozícií. V najstarších priestoroch
Horného hradu – v Citadele – je inštalovaná archeologická expozícia a
Médiatéka, ktorá mapuje audiovizuálne diela, ktoré sa natočili na
Oravskom zámku. Zaujímavou súčasťou prehliadky sú etnografická a
prírodovedná expozícia.

Cena zahŕňa:
- dopravu klimatizovaným autobusom
- poistenie voči insolventnosti CK
- čaj a minerálku na palube autobusu

• Cena je vrátane DPH.
• Maximálny počet osôb – 30. 
• Možnosť zabezpečenia spoločného obedu – 4 € / os.

Sídlom múzea sa stala historická budova Čaplovičovej knižnice v Dolnom
Kubíne. Literárna expozícia v troch miestnostiach približuje život a
tvorbu jedného z najvýznamnejších realistických, lyricko-epických
autorov slovenskej literatúry z prelomu 19. a 20. storočia – P. O.
Hviezdoslava.



ZBIERAJTE ZÁŽITKY, NIE VECI ...

Koncentračný tábor Osvienčim bol počas 2. svetovej vojny nemecký
vyhladzovací tábor. Dochádzalo tu k masovým popravám a zahynulo tu
viac ako milión ľudí. Tábor obsahuje niekoľko blokov. Vykonávali sa tu
nehumánne medicínske experimenty. Nachádza sa tu krematórium a
plynová komora, ktorá za jediný deň dokázala usmrtiť 350 ľudí.

Cena zahŕňa:
- dopravu klimatizovaným autobusom
- poistenie voči insolventnosti CK
- čaj a minerálku na palube autobusu

• Cena je vrátane DPH.
• Maximálny počet osôb – 30. 
• Možnosť zabezpečenia spoločného obedu – 4 € / os.

V dedinke Brezinka bol postavený
druhý koncentračný tábor
Auschwitz – Birkenau, čo bol
najväčší nemecký vyhladzovací
tábor v dobe nacizmu. Tábor mal
300 budov a 3 plynové komory. Na
mieste je aj rampa, kde sa ľudia po
príchode delili či skončia ako väzni,
alebo poputujú na smrť do plynovej
komory.



ZBIERAJTE ZÁŽITKY, NIE VECI ...

Určite každý vie, načo je hvezdáreň. Je tam nejaký ďalekohľad, ktorým
sa dá pozerať do „vesmíru“. Nato však potrebujeme bezoblačnú a
nepresvetlenú nočnú oblohu. V kruhovej projekčnej miestnosti
planetária s projekčným prístrojom môžeme pozorovať umelú dennú i
nočnú oblohu nezávisle od vonkajších pozorovacích podmienok.
Planetárium je astronomické laboratórium, ktoré úspešne napomáha
vyučovaniu a popularizácii astronómie, prispieva k štúdiu a pochopeniu
vesmíru okolo nás a je jedinečným miestom pre pretvorenie vedeckého
poznania na emocionálny zážitok.

Cena zahŕňa:
- dopravu klimatizovaným autobusom
- poistenie voči insolventnosti CK
- čaj a minerálku na palube autobusu

• Cena je vrátane DPH.
• Maximálny počet osôb – 30. 
• Možnosť zabezpečenia spoločného obedu – 4 € / os.

Solivar pri Prešove je národná
kultúrna pamiatka a patrí medzi
najvýznamnejšie technické pamiatky
na Slovensku. Je to unikátny komplex
technických objektov na čerpanie a
varenie soli zo soľanky pochádzajúci
zo 17. stor.



ZBIERAJTE ZÁŽITKY, NIE VECI ...

Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou a zapísaný na Zozname
UNESCO. Hrad bol strediskom Spišskej župy a sídlom správcu
kráľovských majetkov na Spiši. Hrad vlastnili mnohé významné rody.
Dokonca 2. februára 1487 sa tu Zápoľským narodil syn Ján, budúci
uhorský kráľ. Milovníci histórie rozhodne neoľutujú návštevu Spišského
hradu. Jeho história je totiž taká zamotaná a bohatá, že by z nej mohli
desaťročia čerpať námety mnohí scenáristi dnešných filmov.

Cena zahŕňa:
- dopravu klimatizovaným autobusom
- poistenie voči insolventnosti CK
- čaj a minerálku na palube autobusu

• Cena je vrátane DPH.
• Maximálny počet osôb – 30. 
• Možnosť zabezpečenia spoločného obedu – 4 € / os.

Hlavný oltár Chrámu sv. Jakuba v Levoči je gotická sakrálna
pamiatka, dielo mimoriadnej umeleckej a historickej hodnoty. Oltár je
najcennejším a najobdivovanejším chrámovým artefaktom. So svojou
výškou - 18,62 metra je najvyšší neskorogotický krídlový oltár na svete
- a šírkou - 6,27 metra - majestátne vypĺňa priestor záveru
chrámového presbyteria.
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Hrad je národnou kultúrnou
pamiatkou a zapísaný na Zozname
UNESCO. Hrad bol strediskom
Spišskej župy a sídlom správcu
kráľovských majetkov na Spiši.
Hrad vlastnili mnohé významné
rody. Dokonca 2. februára 1487 sa
tu Zápoľským narodil syn Ján,
budúci uhorský kráľ. Milovníci
histórie rozhodne neoľutujú
návštevu Spišského hradu. Jeho
história je totiž taká zamotaná a
bohatá, že by z nej mohli
desaťročia čerpať námety mnohí
scenáristi dnešných filmov.

Cena zahŕňa:
- dopravu klimatizovaným autobusom
- poistenie voči insolventnosti CK
- čaj a minerálku na palube autobusu

• Cena je vrátane DPH.
• Maximálny počet osôb – 30. 
• Možnosť zabezpečenia spoločného obedu – 4 € / os.

ZOO je najmladšou zoologickou
záhradou na Slovensku. V
súčastnosti je počet zvierat
okolo 310 a 110 druhov. Medzi
najatraktívnejšie patria zvieratá
zapísané v tzv. Červenej knihe
ohrozených zvierat - leopard
škvrnitý, tiger ussurijský. Ďalšími
zaujímavými sú ťava dvojhrbá,
mandril pestrý a orangután.
Súčasťou sú aj dve ihriská, kde si
deti môžu zaskákať na
nafukovacej žirafe a hrade alebo
sa tešiť z iných atrakcíi, napr.
jazde na koni, detskému
autodromu, trampolíne.


