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BRATISLAVA – ŠKOLA  HROU 

     
Naše krásne hlavné mesto ponúka množstvo príležitostí na exkurzie, výlety, zájazdy, ktoré je možné rôzne kombinovať. 

Program vám zostavíme podľa vašich predstáv... 

 

TERMÍN: podľa požiadavky 

CENA:  15,5 € 

V cene je doprava autobusom, program so sprievodcom CK podľa výberu 

Možný príplatok: vstupenky 

Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného mesta cenu prispôsobíme podľa počtu km 

 

PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny v ranných hodinách, po príchode do Bratislavy program podľa vlastného výberu: 

  

-Detské múzeum, ktoré je súčasťou Prírodovedeckého múzea a ponúka možnosti netradičného trávenia voľného času, 

pričom návštevníci získajú nové vedomosti, skúsenosti a zručnosti zábavnou formou. V múzeu sú prítomní školení lek-

tori, ktorí podnecujú u detí zvedavosť formou debaty, čím sa vytvára zaujímavý priestor pre aktívne učenie sa, bádanie 

a tvorivé myslenie  

-exkurzia v Slovenskej televízii, kde sa dozviete zaujímavé  informácie o histórii a vysielaní STV, o práci v televízii, 

nahliadnete do nahrávacích štúdií a zúčastníte sa prípravy programov v Dámskom magazíne, Pod lampou, 5 proti 5, ..., 

uvidíte virtuálne štúdio spravodajstva a športu, sklad historických kostýmov.  

 

- návšteva DINO PARKU - ktorý je súčasťou ZOO a na rozlohe 3 h zobrazuje scény zo života druhohorných zvierat, 

obývajúcich našu Zem pred viac ako 65 mil. rokov.Uvidíte 22 modelov dinosaurov v životnej veľkosti, ktoré sú 

ozvučené a jeden je pohyblivý.V cene vstupenky je 3D kino o vývoji života na Zemi.  

- prehliadka budovy Národnej rady Slovenskej republiky, v prípade zasadania účasť na jednaní poslancov, film o histó- 

rii národnej rady, beseda s poslancom 

- vyhliadková plavba Bratislavou, alebo k zrúcaninám hradu Devín na sútoku Dunaja a Moravy s prestávkou na Devíne 

- prehliadka historického centra so sprievodcom CK zameraná na najvýznamnejšie udalosti v našich dejinách 

- osobné voľno – Aupark, prípadne podľa záujmu 

Odchod do Žiliny o cca 17,00 hod. 

 

 

Pre skupiny nad 40 žiakov pedagogický dozor – 2 až 3 osoby zdarma, podľa počtu žiakov 
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