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OSTRAVA - UNIKÁTNE TECHNICKÉ PAMIATKY
MARLENKA – SLADKÉ POKUŠENIE...

TERMÍN:
pre kolektív podľa požiadavky

CENA: 14,50 €
V cene je doprava autobusom, sprievodca cestovnej kancelárie
Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie
Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné kilometre
PROGRAM:
Odchod v ranných hodinách, návšteva firmy, ktorá produkuje zázraky z medu – lahodné torty, guličky a iné produkty pod názvom Marlenka... V priebehu exkurzie sa dozviete všetko o histórii, nazriete do výroby tejto pochúťky a na záver ochutnáte všetky výrobky, ktoré si môžete aj kúpiť za zvýhodnenú cenu.
Pokračujeme do Ostravy, kde navštívime Malý svet techniky U6 vo Vítkoviciach. Bývalý priemyselný areál Dolu Hlubina, koksovne a vysokej pece Vítkovických železiarní dnes tvorí unikátnu industriálnu pamiatku. Interaktívna expozícia odhaľuje najmä tajomstvá technických vynálezov od parného stroja až po súčasnosť. Mladí vedci
a nadšenci techniky tu nájdu mnoho vynálezov, ktoré významne poznamenali vývoj priemyselnej revolúcie a
technického pokroku na území Čiech, Moravy a Sliezska, ale aj vo svete. Súčasťou sú aj školské učebne a kaviareň Julesa Verna. Výstava je rozčlenená do ôsmich tématických expozícií inšpirovaných názvami najznámejších
kníh Julesa Verneho:
Cesta do stredu zeme znázorňuje vývoj od prvotnej manuálnej práce až po vynález parného stroja. Tajomstvo
oceľového mesta predstaví históriu priemyselnej revolúcie v Moravskosliezskom kraji, predovšetkým výrobu surového železa a jeho pretvorenie na oceľ. Cesta okolo sveta za 80 dní dokumentuje praktické využitie ocele nielen pri výrobe koľajníc, ale aj vývoj železničnej dopravy v Čechách. Robur dobyvateľ, táto expozícia je venovaná výrobe a použitiu elektrickej energie. Pán sveta predstavuje spaľovacie motory, palivá a dopravné prostriedky
– k dispozícii je autotrenažér Škoda Fabia. Zo Zeme na Mesiac mapuje oblasť letectva a kozmonautiky. Plávajúce mesto poskytuje vodnú plochu s vodnými turbínami a vodojemom. Zmätok nad zmätok – posledná expozícia
je venovaná akustike a frekvenčnému vlneniu.
Expozícia ukazuje vedu a techniku v novom svetle, poznatky ponúka zábavnou a hravou formou. Môžete sa stať
rušňovodičom, tavičom, kozmonautom, alebo kapitánom Nemom....
Po skončení prehliadky osobné voľno v centre, návrat na Slovensko.
Skupina žiakov nad 40 osôb – 2 – 3 pedagógovia zdarma

