NABÍDKA EXKURZÍ V HRANICKÉM KRASU 2017/18
Realizujeme exkurze v Hranickém krasu, kde je dobré vlakové spojení na zastávku Teplice nad Bečvou, případně je
možnost dopravy vlastním autobusem. Území Hranického krasu je tvořeno unikátním tropickým krasem a nacházejí se tu
jediné aragonitové jeskyně v Česku, ale i nejhlubší zatopená propast planety. Klenoty živé i neživé přírody jsou zde
uchovány v několika chráněných územích. Nabízíme k výběru ze sedmi typů exkurzí s různou délkou a odlišnou náplní.
Účastníci se poutavou formou dozví zajímavosti z historie území, o geologii a vývoji krasu, flóře a fauně, křehkých
ekologických vazbách, také o lázeňství a problémech, které ohrožují toto jedinečné místo. Občerstvit se můžete teplickou
kyselkou a ohřívanými lázeňskými oplatky. Věnovat se Vám budou naši zkušení průvodci, kteří se zabývají ochranou přírody
v regionu, ale i na celostátní úrovni, a mají za sebou již stovky realizovaných exkurzí v krasových územích Moravy
(Moravský kras, Hranický kras, Pálava).

► Hrátky v krasu exkurze pro MŠ a 1. st. ZŠ
- park, lázně, jeskyně, ekohry, cena 40 Kč

► Tvoření v krasu exkurze pro MŠ a 1. st. ZŠ
- park, lázně, tvoření z přírodnin, cena 50 Kč

► Hranická propast poznaná nepoznaná exkurze pro 2. st. ZŠ, SŠ a VOŠ
- rezervace Hůrka, propast, cena 60 Kč

► Hranickým krasem vodou i lesem exkurze pro 2. st. ZŠ, SŠ a VOŠ
- park, řeka, lázně, jeskyně, Mariánské údolí, cena 70 Kč

► Všechno z Hranického krasu exkurze pro 2. st. ZŠ, SŠ a VOŠ
- park, lázně, jeskyně, rezervace Hůrka, propast, arboretum, cena 80 Kč

► Putování Hranickým krasem exkurze pro 2. st. ZŠ, SŠ a VOŠ
- rezervace Hůrka, propast, Kobylanka, Nad kostelíčkem, arboretum, cena 90 Kč

► Hranickým krasem pro náročné exkurze pro dospělé
- park, lázně, jeskyně, rezervace Hůrka, propast, cena 100 Kč (pro lázeňské hosty možnost úpravy při zachování ceny)
POZNÁMKY
• Všechny exkurze realizujeme pouze v pracovní dny, tedy mimo víkendy a státní svátky. Exkurze pro dospělé a mimoškolní
kolektivy realizujeme po dohodě také o prázdninách.
• Při objednávání mailem nebo telefonem potřebujeme sdělit název školy, jméno doprovázejícího pedagoga a telefon na něj
(mobil), třídu, max. počet účastníků, název vybrané exkurze a případně návrh vhodných termínů.
• Ceny jsou uvedeny za celý program a za jednoho účastníka. Součástí ceny nejsou případné vstupy do jeskyní (uvedeny v anotaci
exkurze). Exkurze je možné realizovat minimálně pro 15 platících účastníků nebo při platbě za 15 osob při menším reálném počtu.
Pedagogický doprovod žáků a studentů je 2x zdarma.
• Platbu za exkurzi přijímáme v hotovosti na místě oproti řádně vystavenému dokladu (nepodléhá režimu EET).

Exkurze realizuje NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s. // www.koroptvicky.cz
profesionální průvodcovské služby v Hranickém krasu od r. 2009
objednávky exkurzí: info@koroptvicky.cz, tel. 737 167 974

