ADVENTNÍ VÝLET 2015 – Znám jednu starou zahradu
Praha 1. 12. 2015 – Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy připravila v letošním
roce na sobotu 5. prosince adventní výlet k našim východním sousedům, na
Slovensko. Cílem cesty je město Bojnice, kde účastníci navštíví zoo a zámek.
Město Bojnice je opravdu unikátní a najdeme zde hned několik „NEJ“:
NEJDÉLE osídlená oblast na Slovensku, NEJSTARŠÍ zoologická zahrada na Slovensku
(s největším počtem chovaných zvířat), NEJSTARŠÍ lípa na Slovensku (Matúšova lipa),
NEJKRÁSNĚJŠÍ slovenský zámek s historií datovanou až do roku 1113, kde se točila
pohádka "Šíleně smutná princezna".
Cesta na Slovensko je zajištěna luxusním a bezpečným autobusem (bezpečnostní pásy
všech sedadel, občerstvení, WC aj.). Adventní výlet začíná v sobotu 5. 12. v 6 hodin
ráno, návrat je naplánován předběžně po 21 hodině.
Cena výletu je 990 Kč, student (se studentskou kartou) 890 Kč a dítě 790 Kč. V ceně je
kompletní doprava včetně všech poplatků, pojištění, vstupy do Zoo Bojnice a na zámek
Bojnice a pedagogický doprovod. Mimo organizované návštěvy na zámku a v zoo je
možná i individuální prohlídka lázeňského města či místních jeskyní. Podmínkou účasti
je samozřejmě platný cestovní doklad a včasná závazná rezervace – počet míst je
omezen!
Více informací: hrdina@ddmpraha.cz, 222 333 863, přihlášky: hrdinova@ddmpraha.cz

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy je největší volnočasové zařízení v České republice
s tradicí od roku 1950. Pro všechny věkové kategorie nabízí přes 500 kroužků, ateliérů,
kurzů a oddílů. Zaměřením pravidelných činností uspokojí i ty nejnáročnější. Poskytuje
také vzdělávání pro předškoláky prostřednictvím center pro předškolní děti.
Další jeho činností je pořádání prázdninových pobytových akcí a příměstských táborů,
akcí pro širokou veřejnost, soutěží, mezinárodních a vzdělávacích aktivit. V neposlední
řadě provozuje DDM hl. m. Prahy vlastní ubytovací zařízení na celkově osmi místech v
Čechách.
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