
Prázdniny  
trochu inak – s poznávaním
Kam cez prázdniny s deťmi? Jedným z čiast-
kových riešení je vždy aj rodinná dovolen-
ka, v  drvivej väčšine pri mori. Ale okrem nej 
možno sebe aj deťom dopriať trochu viac 
spoznávania nielen vo forme fakultatívnych 
výletov, ktoré spestria pobyt na pláži. Naprí-
klad poznávacími zájazdmi po Európe, ktoré 
sú šité na mieru detským návštevníkom. Majú 
špeciálny program, malým zvedavcom sa pri-
spôsobuje aj tempo zájazdu, typy ubytovania 
a dokonca – čo je novinka, ktorú zatiaľ ani jed-
na cestovná kancelária nemala a nemá – pri 
jedno- a dvojdňových zájazdoch je v autobu-
se animátor, ktorý sa aj tam stará deťom o zá-
bavu. Presuny sú tam pre ne oveľa pútavejšie, 
dokonca sa dá povedať, že aj cesta môže byť 
v tomto prípade cieľ.

V OKOLÍ SLOVENSKA 
Možností, kam ísť s deťmi na poznávací výlet, 
je celkom dosť. Závisí len od nich, aké majú 
záujmy a čo ich baví. Na jednodňové výlety sa 
možno vybrať napríklad do Rakúska, hneď za 
hranicami v Burgenlande sa nachádza ohrom-
ný Family Park s mnohými atrakciami, malých 
geológov alebo prírodovedcov určite zaujme 
Svet ametystu v Maissai. Alebo sa možno vy-
brať do Viedne a navštíviť Múzeum motýľov, 
ale aj detské múzeum v Schönbrunne a, sa-
mozrejme, slávnu zoo. Veľa atrakcií pre malých 
ponúka aj hlavné mesto Maďarska, či je to 
Tropikárium, zoo alebo populárny Aquaworld. 
Z východu Slovenska je zase blízko do Nyi-
regyhazy s  jedinečnou zoo a  kúpeľmi Aqua-

rius. Keď sa vyberieme na západ, na Moravu, 
tam určite stojí za návštevu jaskyňa Macocha, 
zážitkom je plavba na lodičke po Baťovom 
kanáli či návšteva vodného sveta Živá voda. 
Plno atrakcií je však aj v  Prahe a  nemožno 
nespomenúť najznámejšiu zoo v Česku, prvé 
safari v Dvore Králové, kde možno pozorovať 
zvieratá z ozajstných safari busov. A potom sa 
ísť pozrieť do skutočnej perníkovej chalúpky 
pri meste perníkov, v Pardubiciach. 

TROCHU ďALEJ ZA HRANICE
Viac času vyžadujú výlety do vzdialenejších 
končín, napríklad do Nemecka, ale je to za-
ujímavo strávený čas. Napríklad pri Norim-
bergu možno navštíviť jednu z najkrajších zoo 
v Nemecku a  tiež tematický park Playmobil, 
v Berlíne tiež zoo s viac než 1 500 zvieratami, 
ale najmä svetoznámy Tropical Islands, kde 
môžu deti zažiť naozajstné trópy bez toho, 
že by museli tráviť dlhé hodiny v lietadle. Dis-
neyland a Asterix Park pri Paríži sú už ever-
greenmi, navštívilo ich už niekoľko generácií 
aj slovenských detí, ale zaujímavý program 
sa dá urobiť napríklad aj v Ríme. Stráviť celý 
deň v  zábavnom parku Rainbow Magicland 
s množstvom kolotočov, lietajúcim ostrovom 
aj najväčšou video hrou v Európe. Zaujímavé 
je aj detské múzeum, malí kuchári absolvujú 
kuchársky kurz a tiež sa dozvedia spolu s ro-
dičmi, ako sa robí naozajstná talianska zmrz-
lina, dokonca môžu asistovať pri jej výrobe. 
K návšteve Ríma patrí aj návšteva najstaršej 
talianskej zoo.

TIpy SpRIEVOdCU CK SATUR
Zábava v Toskánsku. Toskánsko má okrem 
dobrého jedla, vína a pamiatok aj atrakcie pre 
deti. Napríklad malých vedátorov zaujme Ga-
lileovo múzeum vo Florencii, v mestečku Col-
lodi je zase Pinocchiov park, známej drevenej 
postavičky s dlhým nosom, a zoo. Zážitkom 
pre dospelých aj deti je Šikmá veža v  Pise 
a Predhistorický park v Peccioli. No a, samo-
zrejme, nemôže chýbať ani voda – vyblázniť 
sa možno vo vodnom parku AcquaVillage.
Najkrajší vodný park. Jeden z  najkrajších 
v  Európe sa nachádza vo Francúzsku pri 
mestečku Antibes na Francúzskej riviére. Volá 
sa Marineland a je v ňom viac ako 4 500 mor-
ských živočíchov. Je tu aj šou delfínov a tule-
ňov, možno obdivovať ľadové medvede a pa-
vilón tučniakov, vodný tunel, kde nad hlavami 
návštevníkov plávajú žraloky a raje. A  šou 
kosatiek, ktorá nemá v Európe konkurenciu.
S deťmi na sever. Aj sever Európy má de-
ťom čo ponúknuť. Veď Pipi Dlhá pančucha 
pochádza zo Švédska a  lego z  Dánska, tu 
je aj prvý a  najznámejší Legoland. S  deťmi 
si však možno užiť aj najväčšiu európsku 
exotiku, akou je ostrov Island. Určite ich za-
ujmú úžasné vodopády, keď v  jednom Sel-
jalandsfos možno vojsť aj „dovnútra“, teda 
zaň, povozia sa na islandských koníkoch, 
môžu ísť pozorovať delfíny a veľryby, pozerať, 
ako bubloce priamo pred nimi horúce bahno 
v  jazierkach a  vystriekavajú zo zeme gejzíry. 
A, samozrejme, sa tiež sa do sýtosti vykúpať 
v slávnej Modrej lagúne.

Viac info na: www.satur.sk/trend

FRANCÚZSKA RIVIÉRA  
A MARINELAND
5-dňový poznávací zájazd
3x ubytovanie s raňajkami, autokarová 
doprava, sprievodca
Termín: 1. 7. – 5. 7.
Cena od: 279 EUR

ŠKANDINÁVIA  
NIELEN PRE DETI
6-dňový poznávací zájazd
5x ubytovanie s polpenziou, letenka, 
transfery, sprievodca
Termín: 2. 7 – 7. 7.
Cena od: 949 EUR

RÍM PRE DETI
4-dňový poznávací zájazd
3x ubytovanie s raňajkami, letenka, 
transfery, vstupy a exkurzia, 
sprievodca
Termín: 9. 7. – 12. 7.
Cena od: 449 EUR


