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NÁRODNÝ PARK DUNAJSKÉ LUHY A ZÁMOK ORTH

Medzi Bratislavou a Viedňou sa rozprestiera Národný park Donau-Auen – stredoeurópsky
unikát, jedinečná chránená oblasť lužných lesov a v ňom zámok Orth so zámockým ostrovom...
TERMÍN:
pre kolektív podľa požiadavky
CENA: 18,50 €
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie
Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné km
PROGRAM:
Odchod zo Žiliny v ranných hodinách, príchod do zámku Orth – Centra národného parku a vstupnej brány do lužných
lesov. Vynikajúca multimediálna výstava prezentuje fascinujúce zábery na krajinu, na zámockom ostrove môžete
spoznávať osobitosti fauny – európsku korytnačku, zmiju sysľa.. a flóru, v jedinečnej presklenej podvodnej stanici život pod vodou. Na nádvorí zámku vás privíta gigantický model vyzy. Táto najväčšia sladkovodná ryba kedysi žila v
dunajských vodách v okolí Bratislavy.
História zámku siaha až do 12. st., pôvodne stredoveký vodný hrad bol postupne prebudovaný a korunný princ Rudolf
ho využíval ako lovecký zámoček. Prehliadka začína v čarovnom barokovom divadle rozprávkou o vzniku Lužného
lesa. Na scéne sa chichoce faun, chichot znie z reproduktorov, faun je namaľovaný na kulise, tak ako lesy, zvieratá,
vtáky, Dunaj. Lužné divadlo má pohyblivé kulisy, ktoré vyťahuje sprievodca (alebo aj každý, kto sa chce zapojiť do
hry). Menia sa postupne, keď sa v štyroch dejstvách mení krajina. Zvuková nahrávka zoznámi návštevníkov s príbehom dunajských luhov - rozpráva ho otec synovi na prechádzke lesmi. Potom sa vydáte na výlet v čase poznávaním
formovania krajiny a poprechádzate sa po obrovskej mape prírodnej rezervácie s mestečkami, dedinkami, hradmi
a zámkami od Bratislavy po Viedeň cez letisko Schwechat - v špeciálnych papučiach. Na záver si pozriete krátky film
o tom, čo všetko tu žije a rastie.
Prehliadka zámockého ostrova začína pri európskych korytnačkách močiarnych, pokračuje pri „hoteli“ pre hmyz, najväčším zážitkom je miestna atrakcia – pozorovateľňa vybudovaná pod hladinou starého dunajského ramena. Uvidíte
rôzne druhy rýb, žijúcich v spleti podvodných rastlín, riečnu flóru a faunu. Po 107 schodoch sa dostanete na vežu hradu a prostredníctvom obrazovky nahliadnete do bocianieho hniezda.
Potom sa vydáte na dobrodružnú prechádzku po národnom parku.
Cieľom exkurzií je sprostredkovať návštevníkom nezabudnuteľné zážitky v divočine a takto v nich vzbudiť záujem o
prírodu. Odporúča sa nasledovná výstroj: vhodné oblečenie podľa počasia, ochrana pred dažďom, pevná obuv, pokrývka hlavy, dostatok tekutiny, desiata, ochrana pred komármi, slnkom, ruksak.
Skupina žiakov nad 40 osôb – pedagógovia zdarma

