
• zážitkov ě-vzdělávací exkurze s tradicí od r. 2003

• profesionální pr ůvodci s odborným vzd ěláním a praxí

• originální didaktické pom ůcky, pracovní listy

• hlavní cílová skupina 8. a 9. t řída ZŠ, st řední školy

• objednávky 365 dní v roce (telefonicky, mailem, smsk ou)

• zkušenosti s exkurzemi pro zdravotn ě znevýhodn ěné

• exkurze na míru pot řeb výuky, realizace už do 1 týdne

• žádné storno poplatky, žádné zálohy

• pedagogický doprovod zdarma (2-5 osob)

• 100 % finan čního výt ěžku z exkurzí jde na ochranu p řírody

Nejoblíben ější exkurze školního roku 2012/13

Exkurze Ka ňonem řeky Byst řice (65 Kč)
Nedaleko  Olomouce se prostírá hluboký kaňon řeky Bystřice.  V časech největší slávy bylo toto 
území pro hanácké trampy stejně atraktivní jako řeka Sázava pro jejich pražské „kolegy“.  Dnes 
je území přírodním parkem s několika rezervacemi a přírodními památkami. Zčásti je využíváno 
rekreačně,  zčásti můžeme vidět zachovalá místa,  kam jen zřídka vstoupí člověk.  Dodnes jsou 
tu louky  s indiánskými tábory,  opuštěné mlýny,  sem tam nějaký  zapomenutý tramp  a  hlavně
romantická kouzelná trať s několika tunely  a nádhernými výhledy  pro cestující.  Najdeme  zde 
unikátní geomorfologické tvary,   jako  mrazové sruby,  kamenné proudy  nebo  skalní hrnce. 
Dozvíme  se  více  o místní historii,  zachovalých  přirozených  lesích,  o  lesním  hospodaření, 
vzácné a  ohrožené lesní fauně nebo  o  podvodním  životě v průzračné pstruhové bystřině
s bohatou populací raků.  Budeme také pozorovat hnízdiště krkavců a výrů. Vylezeme na skalní
vyhlídku   Malý  Rabštejn a  navštívíme   pstruží líheň.    V závěru   exkurze   se  občerstvíme  
v legendární trampské „Nálevně U Supa“.  Exkurze  je  obzvlášť vhodná pro  školy  s dobrým 
vlakovým spojením  (nástup či přestup v Olomouci, cílová stanice Domašov nad Bystřicí).
Délka trasy cca 11 km. Délka programu 7-8 hodin. Va rianty – nau čná exkurze nebo školní výlet.

OBJEDNÁVKY : tel. 737 167 974, info@koroptvicky.cz

► nabídku exkurzí naleznete na stránkách

► www.koroptvicky.cz ► rubrika Pozvánky

►podrubrika Exkurze a p řednášky pro školy

Koroptvicky.cz
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