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Premýšľate nad originálnym darčekom pre 
deti pod stromček? Čo tak darovať im tento rok 
nezabudnuteľný zážitok? 

ExPErimEnty v BarcElonE
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Na rozprávkach vyrastá každé dieťa. Ak chcete, aby čarovný svet fantázie zažilo na vlastnej 
koži, vyberte sa do francúzskeho Disneylandu. Obrovský komplex  s atraktívnymi  postavička-
mi  z rozprávok známeho filmového štúdia a nekonečnými možnosťami zábavy  i adrenalínu 
bude pre vaše deti aj pre vás nezabudnuteľným zážitkom. Zábavný park sa nachádza kúsok 
od Paríža. Spojenie je jednoduché, letecky a potom autobusmi alebo autom. Francúzsky 
Disneyland bol postavený podľa vzoru svojho predka Disneylandu v Kalifornii, ale nazývajú 
ho aj Eurodisneylandom.  Tento zábavný park nie je len o známom Mickey Mouseovi,  na 
svoje si tu prídu všetky vekové kategórie.  Dobrodružný ostrov, Alica v krajine zázrakov, 
Armagedon, Toy Story, Indiana Jones, Robinson, Nautilus, draci, zámok Šípkovej Ruženky, 
Pinocchio, Peter Pan, pretekárske autíčka, Piráti z Karibiku, vesmírna tematika a množstvo 
ďalších atrakcií nemá konca. Môžete sa voziť na vláčikoch, plaviť na loďkách, zažiť adrenalín 
na rôznych dráhach a to všetko v autentickom svete rozprávok. Na Disneyland si rezervujte 
určite aspoň deň, ideálne dva. Ak sa vám nechce čakať v radách na rôzne atrakcie, informujte 
sa na FastPass.  
Náš tip: Ak sa rozhodnete 
návštevu zábavného parku 
spojiť s návštevou francúzskej 
metropoly, nezabudnite si po-
zrieť na Notre Dame, deti určite 
zaujme plavba loďou po Seine 
alebo ďalší zábavný park Asterix 
park. Je vzdialený od Paríža asi 
35 kilometrov a okrem známych 
postavičiek Asterixa a Obelixa tu 
môžete stretnúť aj ďalších hrdi-
nov zo známeho príbehu a zažiť 
originálnu atmosféru.

Atraktívny zábavný park je najväčším v Taliansku a jedným 
z najväčších v Európe, prestížny magazín Forbes ho dokonca 
zaradil medzi päť najlepších zábavných parkov na svete. 
Nachádza sa na brehu prekrásneho talianskeho jazera 
Lago di Garda a je rozdelený do viacerých tematických 
celkov. Objavíte tu fascinujúci svet histórie, geografie, 
priestoru a predstavivosti. Rôzne dobrodružné, zábavné ale 
i adrenalínové atrakcie nadchnú všetky vekové kategórie. 
Ocitnete sa v Údolí kráľov starovekého Egypta, navštívite 
jaskyňu korzárov, na člnoch preplávate okolo horiacej 
sopky, navštívite oázu prekrásnej prírody, v ázijskú džungľu 
i budhistický chrám.
Náš tip: Ak vás zaujíma život pod vodou, môžete si pozrieť 
jedinečné akvárium v Gardalande a delfíniu šou. 

Hlavné mesto Španielska preslávil najmä Antoni Gaudí svojimi skvostnými architektonickými 
výtvormi. Ale nielen pre ne je Barcelona lákadlom turistov všetkých vekových kategórií. Deti ur-
čite zaujme vedecké interaktívne múzeum Cosmo Caixa, v ktorom si môžu vyskúšať nekonečné 
množstvo experimentov a vidieť mnoho zaujímavého. K múzeum voskových figurín Museu de 
Cera sa dostanete známou promenádou La Rambla a o kúsok ďalej môžete navštíviť vyhliad-
kovú vežu slávneho moreplavca Krištofa Kolumba. Pre menších nadšených moreplavcov bude 
určite zaujímavá návšteva múzea bývalých Kráľovských lodeníc Museu Maritim. Prehliadka 
veselých nekonvenčných stavieb na vás čaká v záhradnom komplexe Parc Guell. 
Náš tip: V Barcelone by ste nemali vynechať stavby už spomínaného Gaudího, určite si 
pozrite chrám Sagrada Familia či rozprávkový dom Casa Batlló.

výletov pre deti
Dobrodružstvá 
v Škandinávii
i  keď sa to možno nezdá, ale práve 
Škandinávia ponúka pre deti množ-
stvo zážitkov. veď si len spomeňte na 
slávneho rozprávkara Hansa Chris-
tiana Andersena alebo pipi dlhú 
pančuchu. Na deti čaká múzeum 
bizarností  v Kodani a múzeum roz-
právok Hansa Christiana Andersena 
v odense, v ktorom uvidia Cisárove 
nové šaty, Malú morskú vílu či Sne-
hovú kráľovnú aj pracovňu slávneho 
spisovateľa. Medzi ďalšie zaujímavé 
miesta v Kodani patrí Strašidelné 
laboratórium, zábavný park tivo-
li a najväčšie severské planetárium 
tycha de Brahe, ale nezabudnuteľ-
ným zážitkom je určite aj plavba po 
kanáloch mesta. deti i dospelých nadchne najväčšie severské vedecké 
centrum Universum v  švédskom Goteborgu s obrovským tropickým 
pralesom a voľne pohybujúcimi sa zvieratami i nekonečnými možnos-
ťami experimentov. 
Náš tip: V rodnom meste pipi dlhej pančuchy  vo švédskom Vim-
merby sa môžete prejsť nielen krásnym lesoparkom, ale tiež stretnúť 
predstaviteľov ďalších rozprávok. Ak vás fascinujú motýle, určite si 
nenechajte ujsť návštevu Motýlieho sveta v štokholme.Z
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Kúzla v Londýne
pri zmienke o veľkej Británii  deťom ako 
prvý napadne Harry potter. Ak vás fasci-
nujú jeho príbehy, nenechajte si ujsť pre-
hliadku londýnskych filmových štúdií, 
ktoré vás prevedú svetom kúziel a odhalia 
vám i  mnoho tajomstiev o  špeciálnych 
efektoch a filmových scénach.  polhodinku 
cesty vlakom z centra londýna na vás čaká 
sen mnohých detí – legoland s  viac ako 
päťdesiatimi jedinečnými atrakciami, ktoré 
k svetu magických kociek neodmysliteľne 
patria. Miniland, pirátsky ostrov, Atlantis, 
vikingovia a ďalšie zábavné časti legolan-
du nadchnú každého. 
Náš tip: v londýne je pre deti aj veľa 
náučných zaujímavostí, ujsť by ste si nema-
li nechať návštevu prírodovedného či tech-
nického múzea alebo Múzea kráľovského 
letectva. Klasickou turistickou atrakciou 
je už múzeum voskových figurín Madame 
tussaud´s alebo londýnske oko.

Filmové rozprávky v Disneylande 

5 text: JANETTE SuCHá

POZNÁVAME SVET2016

DARČEK POD 
STROMČEK 
PRE VAŠE DETI

od 168 € od 412 € od 1 010 €

GARDALAND S NÁVŠTEVOU 
CANEVA WORLD
14.07. - 17.07.
4-dňový poznávací zájazd 
Autokarom z Bratislavy
Ubytovanie s raňajkami
Sprievodca

BARCELONA 
PRE DETI
11.08. - 14.08.
4-dňový poznávací zájazd 
Letecky z Viedne
Ubytovanie s raňajkami
Sprievodca

ŠKANDINÁVIA 
NIELEN PRE DETI 
30.06. - 05.07. 
6-dňový poznávací zájazd 
Letecky z Viedne
Ubytovanie s polpenziou
Sprievodca

www.satur.sk | www.saturplanetfun.sk | 0850 333 333Ceny leteckých zájazdov sú bez povinných doplatkov.
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