
Zážitková škola na vlastnej koži
Že je história, geografia alebo biológia nud-
ná? Nemusí byť, ak deti to, čo sa učia často 
nezáživne v škole, zažijú na vlastnej koži. Slo-
ny vo voľnej prírode na Srí Lanke, aligátory na 
Floride, mayské pyramídy v  Mexiku, Socha 
slobody v New Yorku, úžasný podmorský ži-
vot v Jordánsku. Tu sa môžu prechádzať aj 
miestami, kadiaľ chodil legendárny Indiana 
Jones z rovnomenných filmov. Alebo nechaj-
te vzdelávanie úplne bokom a ponorte sa (aj) 
do detského nákupného raja New Yorku ale-
bo do zábavných a prírodných parkov Floridy 
na čele so slávnym Disneylandom. 

POZNÁVANIE S DEŤMI  
JE JEDNODUCHÉ 
Väčšie deti zvládnu v  pohode niekoľkoho-
dinové letecké presuny a aj časový posun 
(často lepšie ako dospelí), tempo rodinných 
poznávacích zájazdov je však prispôsobené 
detskému tempu a  záujmom. V  New Yorku 
tak môžu obdivovať najväčší Legoshop, ale 
„highlightom“ je určite Central Park a  jeho 
okolie. Je tu známa zoo, bezkonkurenčné 
detské ihrisko Heckscher s množstvom strie-
kacích atrakcií. Pre staršie deti bude hitom 
návšteva 10-metrovej sklenenej kocky, non-
stop otvoreného Apple store. Pri parku sa na-
chádza aj F.A.O. Schwarz, vlajková loď všet-
kých hračkárstiev. Juhovýchod Spojených 
štátov, slnečná Florida je zase eldorádom 
všetkých väčších a  menších milovníkov prí-
rody, zvieratiek, Disneyho postavičiek aj tech-
niky, lebo toto všetko sa tu nachádza. Naprí-
klad v prírodnej rezervácii Everglades možno 

pri plavbe medzi mangovníkmi pozorovať 
aligátory a desiatky druhov vtákov, v Orlan-
de zase sledovať šou s kosatkami, delfínmi 
a tuleňmi v morskom svete Sea World. Tieto 
zážitky však rozhodne nie sú z kategórie tých, 
ktoré potešia len deti. Orlando je aj mesto, 
kde v rozprávkovom kráľovstve Magic King-
dom s prekrásnym Popoluškiným hradom ur-
čite stretnú aj Mickeyho Mousa, okrem toho 
je tu Universal Studio’s Islands of Adventure, 
park inšpirovaný najznámejšími filmovými tr-
hákmi Hollywoodu, kde je aj jedna z najlep-
ších horských dráh v USA. Väčšie deti budú 
mať určite zážitok z Kennedyho vesmírneho 
strediska na myse Cape Canaveral s centrom 
vesmírneho a kozmického programu agen-
túry NASA. Môžu si tu pozrieť kozmodróm, 
gigantické hangáre, štartovaciu rampu rake-
toplánu, v kine Imax premietajú unikátne filmy 
natočené americkými astronautmi.

Keď sa presunieme na juh od Spojených štá-
tov, tu zase nájdu svoj raj malí obdivovatelia 
zaniknutých civilizácií, budúci archeológo-
via a fanúšikovia bájnych Mayov. Nálezisko  
v Chichen Itzá alebo úchvatné Eco Mu-
seo de Cacao, Uxmal, jedna z najväčších 
a najzaujímavejších archeologických lokalít 
Mayov, sú zážitkom pre malých aj veľkých 
milovníkov histórie. Kto ešte nemá dosť, 
môže sa ísť pozrieť do niektorého z tema-
tických parkov na Riviera Maya, či už do 
Xel-Ha, čo je jeden z najväčších prírodných 
parkov sveta s jedinečným šnorchlovaním, 
alebo do Xcaret, eko-archeologického 

parku s množstvom atrakcií a vynikajúcou 
nočnou šou zobrazujúcou celú históriu pro-
stredníctvom tanca. 

TIPy SPRIEVODCU CK SATUR
Nezabudnuteľné slony. Vhodnou destiná-
ciou na poznávaciu dovolenku s deťmi v Ázii 
je napríklad Srí Lanka so svojou rozmanitou 
flórou, faunou a  tiež kultúrnym dedičstvom. 
Zaujímavá je napríklad návšteva v  sloňom 
sirotinci v  Pinnawale, kde majú 70 slonov, 
alebo čajovníkových plantáží či pozorovanie 
delfínov a veľrýb. Kým na delfíny a  veľryby 
treba mať trochu šťastia, ryby na rybom trhu 
v Trincomalee neodplávajú a možno tu vidieť 
naozaj kúsky všetkých veľkostí a tvarov. 
Eldorádo filmárov. Púšť vo svojej najkrajšej 
podobe, tak sa dá nazvať lokalita Wádi Rum 
v  Jordánsku. Niet sa čo čudovať, že tvorila 
kulisu mnohým filmom, napríklad v Lawren-
covi z Arábie. Neďaleká Petra s úžasným ru-
žovým skalným chrámom bola zase dejiskom 
jedného z príbehov Indiana Jonesa. 
Do New yorku za nákupmi. Big Apple je 
jedným z  najlepších miest na nakupovanie 
vôbec. A  nielen pre veľkých, na svoje si tu 
prídu aj malé parádnice či malí fanúšikovia 
najnovších výkrikov high tech, pretože Apple 
Store je otvorený 24 hodín denne. Najlepšie 
obchody s oblečením pre deti sa nachádzajú 
na Madison Avenue, medzi 80. a 90. ulicou. 
Pre tých väčších – v blízkosti Ground Zero je 
nákupný raj  Century 21  so záplavou znač-
kového oblečenia za polovičné až štvrtinové 
ceny.

Viac info na: www.satur.sk/trend

NEW YORK – RODINNÝ 
KOKTEIL ZÁBAVY
6-dňový poznávací zájazd 
4x ubytovanie v 4* hoteloch s raňajkami, 
transfery, prehliadka NY, sprievodca
Termín: 2. 4. – 7. 4., 1. 7. – 6. 7.
Detský paušál: od 959 €
Cena: od 1 129 €

MEXIKO – OBJAVOVANIE 
YUCATÁNU ALL INCLUSIVE
9-dňový poznávací zájazd 
7x ubytovanie v 4* hoteloch s all inclusive, 
transfery, vstupy, sprievodca 
Termín: 28. 3. – 5. 4., 2. 5. – 10. 5.
Detský paušál: od 1 039 €
Cena: od 1 798 €

SLNEČNÁ FLORIDA – NA 
NÁVŠTEVE U MICKEYHO 
9-dňový poznávací zájazd 
7x ubytovanie v 3*, 4* hoteloch s raňajkami, 
transfery, plavba, vstupy, sprievodca 
Termín: 4. 4. – 12. 4., 4. 7. – 12. 7.
Detský paušál: od 999 €
Cena: od 1 415 €


