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ZÁHADA
strateného bojovníka
5. Jún 2023 • 12. Jún 2023 • 19. Jún 2023

ZÁHADA
slonej hlavy
6. Jún 2023 • 13. Jún 2023 • 20. Jún 2023

ZÁHADA
kamenného dažďa
7. Jún 2023 • 14. Jún 2023 • 21. Jún 2023

ZÁHADA
erbu malého Františka
8. Jún 2023 • 15. Jún 2023 • 22. Jún 2023

ZÁHADA
maľovanej brány
9. Jún 2023 • 16. Jún 2023 • 23. Jún 2023

ZÁHADA
stratených domov
27. Jún 2023 • 28. Jún 2023 • 29. Jún 2023



Prosím, venujte pozornosť nasledujúcim riad-
kom, ktoré vám priblížia našu ponuku školských 
výletov.

Termín výletu si môžete rezervovať do 15. apríla 2023 na stránke:
www.haravara.sk/skolske-vylety alebo prostredníctvom emailu 
vylety@kosiceregion.travel

Školské výlety ponúka cestovná agentúra Košice Región Turizmus.

Krajina Haravara, ktorú dospelí poznajú ako Košický kraj, je bohatá na nádherné
a zaujímavé miesta, plné tajomstiev. Počas našich školských výletov sa spoločne vybe-
rieme na rôzne miesta a rozlúštime záhady, ktoré sa s danými miestami spájajú.

Ponúkané školské výlety nie sú len o zábave, ale aj množstve informácií, ktoré 
si žiak/žiačka z výletu odnesú. Sú určené pre žiakov 1. stupňa základných škôl a ich pedagó-
gov. Sprievodcu vám počas celého výletu bude robiť šaman Roman so svojimi pomocníkmi.

Súčasťou výletu je animačný program a stretnutie s maskotmi z krajiny Haravara. 
Výlety sú vyskladané pre 1. a 2. ročník ZŠ a pre 3. a 4. ročník. Pre starších žiakov budú 
výlety doplnené o pripravený kvíz, ktorý preverí ich pozornosť. Kvíz môžete taktiež 
využiť na doplnenie vašich školských osnov.

Obsah školských výletov bol vytvorený
v spolupráci s pedagógmi, odborníkmi 
z oblasti cestovného ruchu a vedením
rôznych záujmových inštitúcií.

Vyberte si niektorý z našich výletov,
rezervujte si termín a tešte sa na 
nezabudnuteľné dobrodružstvo.

Poďte s nami na výlet
do čarovnej krajiny
HARAVARA!



ZÁHADA
strateného
bojovníka

VÝLET PRE 1. A 2. ROČNÍK

TERMÍNY VÝLETU
5. Jún 2023 • 12. Jún 2023 • 19. Jún 2023

Začiatok výletu: 9:00
Predpokladaný koniec výletu: 15:00



Blízko Zádielskej tiesňavy, miesta, kde chodieva duch Kaško na naháňačku s košic-
kým vetrom, v doline rieky Čremošná, nájdeme pár drobných dediniek so zaujímavý-
mi pokladmi. V Kováčovej navštívime skutočný Vodný mlyn, ktorý bol vychýrený 
v celom okolí a ešte aj dnes sa v jeho útrobách nachádza pôvodné technické vybave-
nie. Potom si vybehneme na vŕšok v obci Lúčka, kde nás okrem krásneho výhľadu 
čakajú šľachetné rytierske súboje a Záhada strateného bojovníka. Na záver si v stre-
dovekej sýpke „Granárium“ naplníme brušká skvelým jedlom a zahráme si na hudob-
ných nástrojoch.

PROGRAM

• Prehliadku vodného mlynu
• Pesničky a rozprávky s rytierskou tematikou
• Interaktívne divadielko o duchoch v mlyne
• Prekvapenie strateného bojovníka
• Staré rytierske hry a pasovanie za rytierov samotným Kaškom
• Fotenie s maskotmi
• Hudobný workshop

ČO ZAŽIJEME

 CENA VÝLETU ZAHŔŇA
• Zabezpečenie itineráru školského výletu v téme záhady
• Vstupné do inštitúcií
• Zabezpečenie komentovanej prehliadky s odborníkom
• Zabezpečenie sprievodcu (počas celého výletu)
• Animačný program, zabezpečuje šaman Roman
• Stretnutie s maskotmi
• Teplý obed

CENA VÝLETU
žiak: 8,90 € • pedagóg: 13,90 €

• Vodný mlyn v Kováčovej
• Husitský kostolík v Lúčke 
• Stredovekú sýpku v Jablonove nad Turňou

ČO UVIDÍME
AKÉ MIESTA NAVŠTÍVIME



VODNÝ MLYN V KOVÁČOVEJ
Ako určite všetci vieme, na poli rastie obilie, z neho sa 
melie múka a z múky sa pečie chlebík a koláče. Avšak 
vieme, ako funguje ozajstný vodný mlyn? Prečo potre-
buje vodu a ako fungujú ozubené kolesá? Na všetky zve-
davé otázky nám odpovie majiteľ zrekonštruovaného 
vodného mlynu, ktorý kedysi slúžil aj slávnej rodine 
Andrášiovcov z hradu Krásna Hôrka.

HUSITSKÝ KOSTOLÍK V LÚČKE
Na magickom návrší nad obcou Lúčka sa týči kamenný 
obranný val zakonzervovanej ruiny husitského kostolíka. 
Počas 1. svetovej vojny kostolík čiastočne vyhorel a žiaľ, 
už ho nikdy neobnovili. Okolitá krajina hýri v každom 
ročnom období inými farbami a na rozľahlých lúkach 
možno zazrieme aj pasúce sa ovečky. A práve na tomto 
mieste sa dozvieme, akí rôzni rytieri bojovali na Sloven-
sku, či medzi nich patrili aj husiti, a v čom tkvie Záhada 
strateného bojovníka. Na samom konci bude duch Kaško 
pasovať prvých rytierov krajiny Haravara.

GRANÁRIUM
V Jablonove nad Turňou stála už v stredoveku sýpka, kde 
sa uskladňovalo obilie a mnohé ďalšie produkty, ktoré 
sa panovníkovi odovzdávali z toho, čo sa urodilo a vyro-
bilo. Dnes na tejto rodinnej farme nájdeme vinice, 
penzión a vlastnú reštauráciu so zázračnými pecami, 
z ktorých nám vyčarujú poctivé pečené dobroty pre 
rytierov Haravary. V tomto rozprávkovom kráľovstve 
navštívime aj domček slimáčika, kde si vyskúšame náš 
hudobný sluch!

! Dopravu na výlet si každá trieda zabezpečuje sama.
V prípade záujmu aj o dopravu nás kontaktujte
na vylety.kosiceregion.com



VÝLET PRE 1. A 2. ROČNÍK

TERMÍNY VÝLETU
6. Jún 2023 • 13. Jún 2023 • 20. Jún 2023

Začiatok výletu: 9:00
Predpokladaný koniec výletu: 15:00

ZÁHADA
slonej hlavy



Duch Kaško pozná hádam každý kút v krajine Haravara, a to ako nad zemou, tak 
aj pod ňou. Majke a Maxovi už odhalil nie jednu zaujímavú jaskyňu, priepasť alebo 
podzemný vrt. Tentokrát sa veľa dozvieme o dobrodružnej práci baníkov, ukážeme si 
banský výťah a štôlňu v úplnej tme a možno si aj trochu zašpiníme ruky! Pred tým, 
ale budeme musieť rozlúsknuť Záhadu slonej hlavy. Kde? No predsa v Kaštieli Betliar 
a jeho múzeu exotických trofejí! Príbehy o starých cestovateľoch zo Slovenska a ich 
nádherných suveníroch z ďalekých ciest si rozpovieme v priľahlom historickom 
parku.

PROGRAM

• Prehliadku Kaštieľa Betliar
• Divadelno-hudobné aktivity s exotickými nástrojmi v historickom parku
• Prekvapenie Záhady slonej hlavy
• Fotenie s maskotmi
• Prehliadku banského múzea a prepravu banským výťahom a vláčikom
• Čítanie krajiny v piesku
• Interaktívna hra o vývoji zeme

ČO ZAŽIJEME

 CENA VÝLETU ZAHŔŇA
• Zabezpečenie itineráru školského výletu v téme záhady
• Vstupné do inštitúcií
• Zabezpečenie komentovanej prehliadky s odborníkom
• Zabezpečenie sprievodcu (počas celého výletu)
• Animačný program, zabezpečuje šaman Roman
• Stretnutie s maskotmi
• Teplý obed

CENA VÝLETU
žiak: 16,50 € • pedagóg: 17 €

• Kaštieľ Betliar
• Historický park kaštieľa
• Zážitkové centrum Sentinel

• Geologickú bádateľňu
• Banskú železničku

ČO UVIDÍME
AKÉ MIESTA NAVŠTÍVIME



KAŠTIEĽ BETLIAR
Skutočný klenot krajiny Haravara na nás čaká v krás-
nom historickom parku blízko Rožňavy. Kaštieľ Betliar 
vyzerá presne tak, ako keď v ňom žila grófska rodina 
pred mnohými rokmi. Nahliadneme do luxusných izieb, 
v ktorých kedysi odpočívali, rokovali, zabávali sa, či pri-
jímali vzácne návštevy slávni Andrášiovci. Tento 
šľachtický rod bol známy svojimi túlavými topánkami, 
o čom svedčí múzeum exotických trofejí z dobrodruž-
ných ciest po celom svete. V anglickom parku, kam 
často chodievali na poľovačky, nájdeme okrem vzácnych 
stromov aj jedinečný umelý vodný systém, vďaka ktoré-
mu je v parku dostatok vody pre tri jazierka, tri fontány 
a jeden zvláštny vodopád.

ZÁŽITKOVÉ CENTRUM SENTINEL
Zážitkové centrum Sentinel ponúka bohatý náučný 
program v niekoľkých expozíciách, kde sú umiestnené 
najrôznejšie banské mechanizmy a dokonca aj banská 
železnička. Nájdeme tu napríklad tretí najstarší parný 
valec na svete. Nedávno pribudla aj nová prehliadková 
trasa „Banská doprava“, po ktorej nás vláčik odvezie 
priamo do útrob tmavej štôlne. Za zvuku banských stro-
jov tak zažijeme autentický ruch v týchto podzemných 
pracoviskách.

GEOLOGICKÁ BÁDATEĽŇA
Po úvodnej teórii nastúpia na rad činy. Pokúsime sa roz-
poznať horniny a minerály, či nájsť skameneliny 
v piesku.

! Dopravu na výlet si každá trieda zabezpečuje sama.
V prípade záujmu aj o dopravu nás kontaktujte
na vylety.kosiceregion.com



VÝLET PRE 3. A 4. ROČNÍK

TERMÍNY VÝLETU
7. Jún 2023 • 14. Jún 2023 • 21. Jún 2023

Začiatok výletu: 9:00
Predpokladaný koniec výletu: 15:00

ZÁHADA
kamenného
dažďa



Pri príležitosti Maxíkových narodenín nás duch Kaško zavedie hlboko do podzemia 
tam, kde kedysi dávno pradávno vznikali kopce. V obkľúčení kvapľov možno ľahko 
vyriešime Záhadu kamenného dažďa, aj vďaka ktorému je krajina Haravara taká 
tajuplná. Rekreačný Areál Gombasek je so svojimi náučnými chodníkmi a turistický-
mi lákadlami miestom, kde sa s animátormi nielen poriadne vybláznime, ale sa aj 
veľa dozvieme. Napríklad o tom, ako to v Haravare vyzeralo v časoch, keď ešte 
v areáli stál kláštor, gotický kostol a Železný hámor.

PROGRAM

• Prehliadku Gombaseckej jaskyne
• Prekvapenie Záhady kamenného dažďa
• Čítané divadlo o najstarších príbehoch Slovenska
• Pohybové aktivity s balančnými prvkami
• Maskovanie prírodnými materiálmi a maľovanie na kamene
• Fotenie s maskotmi

ČO ZAŽIJEME

 CENA VÝLETU ZAHŔŇA
• Zabezpečenie itineráru školského výletu v téme záhady
• Vstupné do inštitúcií
• Zabezpečenie komentovanej prehliadky s odborníkom
• Zabezpečenie sprievodcu (počas celého výletu)
• Animačný program, zabezpečuje šaman Roman
• Stretnutie s maskotmi
• Teplý obed

CENA VÝLETU
žiak: 10 € • pedagóg: 7,10 € (jeden pedagóg na 15 detí)
pedagóg navyše: 16 €

• Atrakcie areálu Gombasek
• Gombaseckú jaskyňu

• Silickú ľadnicu
• Konský dvor v Brzotíne

ČO UVIDÍME
AKÉ MIESTA NAVŠTÍVIME



GOMBASECKÁ JASKYŇA
Podzemie Haravary ukrýva ozajstné poklady. Gomba-
secká jaskyňa, nachádzajúca sa v Národnom parku 
Slovenský kras, je síce jednou z našich najmladších 
jaskýň, no jej rozprávková kvapľová výzdoba sa tvorila 
milióny rokov. Môže sa pochváliť všakovakými tvarmi, 
veľkosťami i farbami, vzduch v nej dokonca lieči tých, 
ktorí majú dýchacie problémy. V tomto čarovnom pod-
zemí nájdeme Mramorovú a Brkovú sieň, Sieň mieru 
či Sieň múdrosti. A vedeli ste, že v nej prší kamenný 
dážď?

SILICKÁ ĽADNICA
Pri prechádzke Silickou planinou si budeme musieť 
dávať obzvlášť pozor pod nohy, aby sme nespadli do nie-
ktorej z dier, priekop či priepastí, akou je napríklad 
Silická ľadnica. V tejto najnižšie položenej ľadovej 
jaskyni v Haravare nájdete pozostatky ľadu aj v horú-
com lete. Táto lokalita je takou vzácnou prírodnou 
pamiatkou, že do nej budeme môcť nazrieť len zvonku.

AREÁL GOMBASEK
Gombasecký areál preskúša nášho dobrodružného 
ducha. Atrakcií ponúka veru neúrekom! Môžeme tu cez 
špeciálne okno nahliadnuť do minulosti, vyjsť na vy-
hliadkovú vežu či spoznať históriu Pavlínskeho kláštora. 
V areáli nájdeme tiež amfiteáter a zaujímavý náučný 
chodník nám poslúži pre pohybové, hudobné a kreatívne 
aktivity s našimi animátormi. Naučíme sa maskovať prí-
rodnými materiálmi a pri divadielku si spolu s Kaškom, 
Maxom a Majkou rozpovieme najstaršie príbehy 
Slovenska.

! Dopravu na výlet si každá trieda zabezpečuje sama.
V prípade záujmu aj o dopravu nás kontaktujte
na vylety.kosiceregion.com



VÝLET PRE 3. A 4. ROČNÍK

TERMÍNY VÝLETU
8. Jún 2023 • 15. Jún 2023 • 22. Jún 2023

Začiatok výletu: 9:00
Predpokladaný koniec výletu: 15:00

ZÁHADA
erbu malého
Františka



Tento výlet začne rozprávkou o obci Borša, kde sa nachádza niekoľko sto rokov starý 
kaštieľ, v ktorom sa narodil slávny bojovník František II. Rákoci. Nejde však o žiadnu 
zrúcaninu, ale o novozrekonštruované, moderné a zábavné múzeum. Spolu s animá-
tormi vyriešime Záhadu erbu malého Františka a vytvoríme si hneď aj jeden vlastný 
erb. Po výdatnom obede vo Viničkách zavítame tiež do pralesa krajiny Haravara, kde 
Maxík s Majkou liečili chorého ducha Kaška čerstvým vzduchom a spevom vtákov. 
Rozľahlé lúky, mokrade, zelené močiare potešia každú dušičku a vyliečia každú 
boľačku!

PROGRAM

• Prehliadku kaštieľa a múzea v Borši
• Prekvapenie erbu malého Františka
• Tvorbu vlastného Haravaráckeho erbu
• Príbehy o tom, ako sa správali dvorania na zámku
• Prechádzku vodnou zážitkovou cestou
• Fotenie s maskotmi

ČO ZAŽIJEME

 CENA VÝLETU ZAHŔŇA
• Zabezpečenie itineráru školského výletu v téme záhady
• Vstupné do inštitúcií
• Zabezpečenie komentovanej prehliadky s odborníkom
• Zabezpečenie sprievodcu (počas celého výletu)
• Animačný program, zabezpečuje šaman Roman
• Stretnutie s maskotmi
• Teplý obed

CENA VÝLETU
žiak: 12,25 € • pedagóg: 10,20 €

• Kaštieľ v Borši
• Vodnú zážitkovú cestu v Oboríne

ČO UVIDÍME
AKÉ MIESTA NAVŠTÍVIME



KAŠTIEĽ V BORŠI
Čerstvo zrekonštruovaný renesančný kaštieľ z polovice 
16. storočia vznikol na mieste stredovekého vodného 
hradu. Do histórie sa zapísal najmä tým, že sa tu narodil 
veľký hrdina František II. Rákoci, vodca posledného 
protihabsburského povstania. Stalo sa tak 27. marca 
1676. V kaštieli uvidíme, ako vtedy svet fungoval, aká 
hudba sa počúvala alebo aké to bolo žiť a pracovať 
v kaštieli. Nuda to nebude, ak sme sa doteraz v múzeu 
vystavených exponátov dotýkať nesmeli, tu je to presne 
naopak! Prehliadka múzea je interaktívna, otvárať šuplí-
ky a snoriť v nich je nevyhnutné. V areáli potom rozlúšti-
me Záhadu erbu malého Františka, vytvoríme spolu erb 
Haravary a dozvieme sa, ako sa správali dvorania na 
zámku.

VODNÁ ZÁŽITKOVÁ CESTA
Haravara nie je len krajinou majestátnych hradov, 
zámkov a kaštieľov. Vydajme sa spoločne objavovať 
čaro pralesa Haravary, v ktorom zažijeme možno 
podobné dobrodružstvá aké zažíval duch Kaško 
s Maxom a Majkou v močarinách Oborína. Vodná 
zážitková cesta je skvelým miestom pre všetkých zve-
davcov. Náučný chodník nás povedie 3 km bezpečnými 
drevenými lávkami ponad mŕtve rameno rieky Laborec. 
Z pozorovacích veží budeme môcť sledovať zvieratá 
žijúce v tejto zelenej krajine a pri troche šťastia nejaké 
aj započujeme.

! Dopravu na výlet si každá trieda zabezpečuje sama.
V prípade záujmu aj o dopravu nás kontaktujte
na vylety.kosiceregion.com



VÝLET PRE 3. A 4. ROČNÍK

TERMÍNY VÝLETU
9. Jún 2023 • 16. Jún 2023 • 23. Jún 2023

Začiatok výletu: 9:00
Predpokladaný koniec výletu: 15:00

ZÁHADA
maľovanej
brány



Pamätáte si na to, ako ochorel duch Kaško? S vysokými teplotami vtedy spomínal na 
grófa Františka II. Rákociho. Výlet do hlavného mesta Haravary, Košíc, nás zavedie 
až k soche tohto veľkého bojovníka. Navštívime repliku jeho domu „Rodošto“, ktorý 
sa pôvodne nachádzal až v Turecku, no dnes stojí v areáli Katovej bašty, kde sa s ani-
mátormi pokúsime vyriešiť záhadu Maľovanej brány. Vypočujeme si tiež legendu 
o košickom katovi a nahliadneme do tajuplných útrob stredovekej Miklušovej väzni-
ce. Poobede zdoláme 160 schodov Žigmundovej veže a z vrchu kostola si určíme 
trasu, ktorá nás povedie až k niekoľko sto rokov starému pokladu!

PROGRAM

• Prehliadku múzea Katovej bašty, Rodošta a Miklušovej väznice
• Príbehy o katovi
• Interaktívne divadielko
• Prekvapenie Maľovanej brány
• Fotenie s maskotmi
• Výstup na vežu
• Objavenie pokladu

ČO ZAŽIJEME

 CENA VÝLETU ZAHŔŇA
• Zabezpečenie itineráru školského výletu v téme záhady
• Vstupné do inštitúcií
• Zabezpečenie komentovanej prehliadky s odborníkom
• Zabezpečenie sprievodcu (počas celého výletu)
• Animačný program, zabezpečuje šaman Roman
• Stretnutie s maskotmi
• Teplý obed

CENA VÝLETU
žiak: 14,20 € • pedagóg: 7,20 €

• Katovu Baštu / Rodošto
• Miklušovu väznicu

ČO UVIDÍME
AKÉ MIESTA NAVŠTÍVIME

• Žigmundovu vežu
• Košický zlatý poklad



KATOVA BAŠTA / RODOŠTO
Katovu baštu so streleckými komorami vybudovali 
v 15. storočí na posilnenie obrany mesta a časom aj ako 
popravisko väzňov z priľahlej Miklušovej väznice. 
Neskôr ju prestavali na cisársko-kráľovskú výrobňu klo-
búkov. Dnes je súčasťou areálu socha vodcu posledného 
protihabsburského povstania Františka II. Rákociho, 
replika jeho domu z tureckého mestečka Rodošto so 
vzácnymi predmetmi z jeho života, ale aj priestranné 
hľadisko a drevené javisko, kde sa bude odohrávať naše 
interaktívne divadielko. V múzeu si budeme môcť 
obzrieť rôzne druhy dobových palných zbraní a munície.

MIKLUŠOVA VÄZNICA
Súboje dobra a zla sa nerozprávali iba v rozprávkach, 
ale boli a sú každodennou súčasťou našej minulosti 
a prítomnosti. Ako to dopadlo, keď v dávnych časoch 
ľudia nekonali dobro, zistíme v stredovekej Miklušovej 
väznici, kde boli od 17. storočia umiestňovaní všetci 
darebáci, ktorí nedodržiavali zákon.

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD
Haravara nie je len krajinou zelených dolín, skalnatých 
výšin či tajuplných jaskýň. Jej bohatstvo sa skrýva aj 
v najvýznamnejšom poklade nájdenom v roku 1935 pri 
archeologickom výskume v Košiciach. Zlaté mince 
a medaily nájdeme dobre ukryté v podzemí Východoslo-
venského múzea. Ktovie, čo si za toľko mincí mohli 
kúpiť obyvatelia Haravary pred niekoľkými storočiami?

! Dopravu na výlet si každá trieda zabezpečuje sama.
V prípade záujmu aj o dopravu nás kontaktujte
na vylety.kosiceregion.com



TERMÍNY VÝLETU
27. Jún 2023 • 28. Jún 2023 • 29. Jún 2023

Začiatok výletu: 9:00
Predpokladaný koniec výletu: 15:00

ZÁHADA
stratených
domov

VÝLET PRE 1. A 2. ROČNÍK



Spomínate si, ako vzal duch Kaško kamarátov na návštevu rybieho mesta? Túto 
kedysi živú komunitu ľudí a zvierat by ste dnes hľadali márne. Leží totiž pod hladinou 
Zemplínskej šíravy. Kam sa podeli všetky tie domy a ich obyvatelia? Ostali v tomto 
zaplavenom kúte Haravary vôbec nejaké zvieratá? Záhadu stratených domov, ako aj 
to, prečo sa neďaleko našej najväčšej vodnej plochy vyskytujú tropické papagáje, 
nám pomôže vyriešiť animátor, s ktorým sa potom na základe legendy pokúsime 
vytvoriť dnešnú podobu rybieho mesta. To všetko na ranči plnom zvierat, kde si nie-
ktoré osedláme a iné si zasa osedlajú nás!

PROGRAM

• Komentovanú obhliadku chovu jedinečných druhov domácich zvierat
• Prehliadku stajní s koňmi a výhľad na ranč z konského chrbta
• Ftačkareň - obhliadku chovu exotických zvierat
• Virtuálny svet zvierat
• Cestovanie prstom po mape krajiny Haravara
• Tajomstvo stratených domov
• Výtvarnú koláž o tom, ako teraz vyzerá rybie mesto
• Hry na tradičné remeslá
• Fotenie s maskotmi
• Tanečný workshop

ČO ZAŽIJEME

 CENA VÝLETU ZAHŔŇA
• Zabezpečenie itineráru školského výletu v téme záhady
• Vstupné do inštitúcií
• Zabezpečenie komentovanej prehliadky s odborníkom
• Zabezpečenie sprievodcu (počas celého výletu)
• Animačný program, zabezpečuje šaman Roman
• Stretnutie s maskotmi
• Teplý obed

CENA VÝLETU
žiak: 17,50 € • pedagóg: 18,90 €

• Ranč Klokočina

ČO UVIDÍME
AKÉ MIESTA NAVŠTÍVIME



RANČ KLOKOČINA
Neďaleko najväčšieho vodného diela v krajine Haravara 
– Zemplínskej šíravy – sa nachádza čarovný ranč, kde 
bok po boku lietajú, plávajú, lozia po stromoch, cválajú 
a pasú sa všakovaké druhy domácich aj exotických zvie-
rat. Jeden by neveril, že v Haravare na jednom mieste 
môžeme stretnúť holandské minikozičky, škótsky ná-
horný dobytok, pestrofarebné papagáje, lamy, či naj-
menšie kone na svete. Kto ale očakáva klasickú ZOO 
je na veľkom omyle! Klokočina so svojím úžasným 
rozľahlým areálom ponúka okrem krytej jazdiarne aj 
vonkajšie výbehy, terasy a lúky s altánkami, kde spolu 
s animátormi vyriešime záhadu stratených domov 
a rozpovieme si príbeh o rybom meste.

FTAČKAREŇ
Nezvyčajná miestnosť, nazývaná „Ftačkareň“, prekvapí 
každého malého aj veľkého nadšenca operencov. Tu ne-
budeme nazerať na zvieratká z diaľky, práve naopak! 
Razom sa ocitneme vo víre škriekajúcich vtákov a neču-
dujme sa, ak nám nejaký pristane priamo na ramene.

VIRTUÁLNY SVET ZVIERAT
Ak nám bude nejaký ten živočích na ranči náhodou 
chýbať, nájdeme ho v prázdnej miestnosti virtuálneho 
sveta zvierat, kde sa pomocou špeciálnych okuliarov 
bezpečne prenesieme k druhom, ktoré zatiaľ ešte skrat-
ku do krajiny Haravara nenašli.

! Dopravu na výlet si každá trieda zabezpečuje sama.
V prípade záujmu aj o dopravu nás kontaktujte
na vylety.kosiceregion.com


