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Dobrodružstvo pre deti a školské triedy

Vitajte v prírode – ste očakávaní!
Hlavným cieľom našich programov pre školské triedy a detské skupiny je
spoznávanie a objavovanie prírodných zaujímavostí lužného lesa. Dúfame,
že počas návštev v národnom parku sa postupne u detí a mládeže vybuduje
trvalý vzťah k prírode. Na tento účel slúžia aj viaceré expozície
v Národnom parku Donau-Auen.
Programy pre rôzne vekové skupiny detí pripravujú špeciálni pracovníci
národného parku. Podľa Vášho želania Vám však radi pripravíme aj ponuku
“šitú na mieru “.

Tešíme sa na Vašu návštevu v národnom parku!
Vaši pracovníci národného parku

Centrum národného parku- zámok ORTH
(schlossORTH Nationalpark-Zentrum)
Centrum národného parku ponúka hosťom Národného parku
Donau-Auen multimediálnu výstavu DonAUräume. Tu sa
oboznámia návštevníci všetkých vekových skupín s tématikou
národného parku stručným a napínavým spôsobom .
Prírodný areál centra NP – Zámocký ostrov zasa ponúka živé
ukážky typických biotopov, ako aj zvierat a rastlín
Dunajských luhov - napríklad: európsku korytnačku močiarnu,
či typické druhy rýb a hadov.

Prevádzka:
21. marec - 30. september: denne od 9.00 - 18.00 h.
1. október - 1. november: denne od 9.00 - 17.00 h.
Od 2. novembra do 20. marca je centrum zatvorené.
Vzdialenosť z Bratislavy je iba 35 km!

Mladí výskumníci v lužnej krajine – Poldenný program
Z nasledujúcich troch ponúk si môžete zostaviť vlastný program.
Vyberte si dva programové body a môžeme začať!
Takto sa pri objavoch zabavíte!

1 – Staň sa súčasťou národného parku
Prostredníctvom multimediálnej výstavy DonAUräume sa
oboznámite so základnými informáciami, ktoré súvisia so vznikom
národného parku – bude to napínavé, veselé a pestré.

2 – Návšteva u korytnačky močiarnej, užovky obojkovej a
šťuky
V priľahlom prírodnom areáli, na tzv. Zámockom ostrove, máte
možnosť pozorovať korytnačky močiarne, ako aj ďalšie zvieratá
žijúce v lužnej krajine.

3 – Bobor, bocian & spolubývajúci
Čo má spoločné 2-EUR-ová minca s mláďatkom korytnačky
močiarnej? Takéto a ďalšie podobné hádanky môžete riešiť
so svojím sprievodcom národného parku. Spolu pritom preskúmate
mnohé tajomstvá a zažijete veľa prekvapení.

Miesto stretnutia: Centrum národného parku – zámok v Orthe,
vstupná hala
Dĺžka trvania: asi 3 hodiny (2 programové body)
Program vhodný: pre deti materskej školy a žiakov všetkých
ročníkov
Cena: 8,- € / osoba

Divoký lužný les – lužné zážitky na suchu i vo vode
Počas tohoto programu sa budete plaviť po Dunaji
na historickej lodi Tschaike.
Nechajte sa unášať prírodou a vychutnajte si pohľad na okolitú
krajinu. Počas plavby uvidíte mnohé bobrie ohryzy a možno sa
Vám pošťastí v tichosti zazrieť aj nádherného vtáčika - rybárika
riečneho.
Aj pri pešej prechádzke môžete spoznávať lužný les alebo dunajské
ostrovy v Orthe. Farebné kamienky na štrkoviskách priam lákajú
k zberu, a kto by si bol pomyslel, že v Dunaji žijú až 10 cm dlhé
riečne mušle? Tu sa oboznámite aj s dynamikou rieky, s jej
stúpajúcou a klesajúcou vodnou hladinou, ktorá ovplyvňuje životný
rytmus lužnej krajiny.

Od apríla do októbra
Miesto stretnutia: Orth/Donau, reštaurácia „Uferhaus“
Dĺžka trvania: cca 3 hodiny
Program vhodný: pre žiakov vyšších ročníkov
Cena: 18,50 € / osoba

Expedícia do “divokého lužného lesa“
Ak máte chuť na dobrodružnú expedíciu lužným lesom, tak ste
u nás na správnom mieste. Váš sprievodca národným parkom Vás
povedie tajomnými cestičkami krížom cez polia, spolu prebrodíte
vodné plochy a prejdete cez štrkovité ostrovy až k mohutnému
Dunaju. Ohmatáte lužnú krajinu všetkými svojimi zmyslami,
čím získate cenné vedomosti o zvieratách a rastlinách v národnom
parku. Ak si chcete bosí pobehať v riedkom bahne, pohúpať sa
na lianach, alebo si poskákať z ostrova na ostrov, tak prežijete
nezabudnuteľný deň v divočine, ktorá sa rozprestiera priamo pred
vstupnou bránou do Bratislavy.

Od apríla do septembra
Miesto stretnutia: podľa požiadavky
Dĺžka trvania: cca 3 hodiny
Program vhodný: pre žiakov od 4. ročníka
Cena: 8,- € / osoba
Zoberte si so sebou plavky a uteráky! Tento program je závislý
na výške hladiny podzemnej vody.

Informácie a upozornenia
Minimálny počet účastníkov: 15 osôb (ak nebol uvedený iný počet)
Pri nižšom počte účastníkov je potrebné sa dohodnúť individuálne.
Objednávky prijímame: najneskôr týždeň pred termínom.
Školy: na každých 10 žiakov - 1 sprievodca / pedagóg bezplatne
Integračné triedy & materské školy: na 5 detí - 1 sprievodca /
pedagóg bezplatne

Informácie a objednávky:
Centrum národného parku – zámok ORTH
(schlossORTH Nationalpark-Zentrum)
Tel. +43-2212/3555, Fax: +43-2212/3450-47
e-mail: schlossorth@donauauen.at
www.donauauen.at
Aj v slovenskom jazyku!

Pre všetky programy odporúčame nasledovnú výstroj:


Primerané oblečenie - aj pri možnej zmene počasia



Ochrana pred dažďom



Pevné topánky



Pokrývka na hlavu



Voda, desiata



Ochrana proti slnku a komárom



ruksak

