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DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY
ponúkame V CK TRIP - HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu

BRATISLAVA

TERMÍN: podľa požiadavky
CENA: 16,50 €
V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK
Možný príplatok: vstupenky
Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta cenu prispôsobíme počtu km

EXKURZIA
Odchod zo Žiliny v ranných hodinách, po príchode do Bratislavy exkurzia v Slovenskej televízii, kde sa dozviete zaujímavé informácie o histórii a vysielaní, o práci redaktorov a televíznych štábov, 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... Exkurzia môže byť aj v TV JOJ, alebo Markíza.
Program podľa výberu – napr. prehliadka historického centra , múzea, hradu ...
Odporúčame novinku - interaktívne centrum, určené pre deti aj dospelých, ktoré vás zavedie do sveta vedy a prírodných zákonov. Celá výstava je rozdelená do šiestich tematických celkov. Postupne prejdete cez oddelenia techniky,
svetla, optiky, chémie, elektromagnetizmu, matematiky, spolužitia človeka a prírody. Súčasťou komplexu je 3D kino, akustický fablab, výstava historických veteránov.
Väčšina atrakcií je interaktívnych, aby ste si pomocou pokusov, testovaní a hlavolamov mohli na vlastnej koži vyskúšať niektoré zákony prírody a overiť vlastné schopnosti. Pomocou hry a vtipu si osvojíte viaceré fakty, ktoré by
ste inak dlho memorovali nad knihami. Niektoré atrakcie sú určené pre jedného človeka, pri iných budú spolupracovať či súťažiť viacerí. Vyskúšať si môžete napríklad svoju rovnováhu, zistiť, kde na tele máte najvyššiu teplotu, otestovať elektrický smog, ktorý vydávajú jednotlivé prístroje, skúmať vlastný tep, dych, frekvenciu srdca, potrápiť
sa pri dotykových hlavolamoch, vyskúšať reflexy na farebnej hre pre štyroch hráčov či otestovať pôvodné stavanie
mostov. Centrum si môžete prejsť sami alebo v spoločnosti sprievodcu, ktorý vám vysvetlí jednotlivé pokusy a poskytne vedecké informácie
Popoludní návšteva budovy Národnej rady Slovenskej republiky, v prípade zasadania - účasť na zasadaní poslancov,
film o histórii národnej rady, alebo beseda s poslancom, odchod do Žiliny
VÝLET – DO SVETA HISTÓRIE
Odchod zo Žiliny v ranných hodinách, príchod do Bratislavy, návšteva DINO PARKU, ktorý je súčasťou ZOO a na
rozlohe 3 ha zobrazuje scény zo života druhohorných zvierat, obývajúcich našu Zem pred viac ako 65 mil. rokmi.
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.
Popoludní obľúbená vyhliadková plavba po Dunaji k zrúcaninám hradu Devín a sútoku Dunaja s Moravou, prestávka na Devíne, alebo vyhliadková plavba Bratislavou, odchod do Žiliny.
Programy je možné v rámci 1-dňového výletu / exkurzie kombinovať
Pre skupinu nad 42 žiakov - pedagógovia zdarma

