Programové ponuky pre
školy a škôlky
Program: Tancujúce víly a rytieri jablčného muštu
Miesto: GRANARIUM – Jablonov nad Turňou č. 137
Areál Granária ponúka ideálne priestory pre celodenný
program škôlkarom a deťom prvého stupňa základných
škôl. Našim zámerom je, aby deti trávili čo najviac času na
čerstvom vzduchu a aby hravou formou získali vedomosti
o spracovaní jablka. Deti so špeciálnym krájačom nakrájajú
jablká, ktoré v rozohriatej piecke usušia. V piecke si upečú
vlastný chlebík a zoznámia sa so slimáčikom Kraskom,
ktorý ich zavedie do svojho rozprávkového kráľovstva.
Dievčatá si zatancujú tanec víl za ktorý obdržia certifikát
„Víla z Granária“ . Pomocou našej hviezdnej brány chlapci
sa premenia na statočných rytierov a zložením slávnostnej
prísahy sa stanú rytiermi jablčného muštu o čom dostanú
certifikát. Kým sa upečie chlieb a usušia sa jablká deti
pohľadajú slimačie ulity do múzea slimačích ulít a spozorujú
motýle. Počas pobytu zabezpečujeme pitný režim
pomocou čerstvých bylinkových čajov a domáceho
jablčného muštu.
V cene je zahrnutý obed - rozprávkové menu
(polievka, hlavné jedlo) a olovrant( chlieb a jablko).
Cena je 8,-- EUR na dieťa ( minimálny počet detí je 20)
Bližšie informácie a objednávky: +421 905 981 918 ,
www.granarium.sk

Program : Statočný kováč a striga
Miesto: Penzión Skalná ruža GEMERSKÁ HÔRKA
Penzión Skalná ruža ponúka celodenný program pre škôlkarov
a deťom prvého stupňa základných škôl. Deti spoznajú ako sa
statočný kováč zachránil pred strigou. Záchranu kováča si môžu
vyskúšať hádzaním bosorky ponad kostolnú vežu. Náučný
chodník ich zavedie na tajomné miesta, kde nájdu skrytý poklad
„maľované kamienky“. Pri hľadaní pokladov hravo spoznajú
krasové javy Hôrky. Zo slaného cesta vyrobia rozprávkové figúrky,
ktoré si odnesú domov na pamiatku. Statočných kováčov nasýti
obed s rozprávkovým menu. Počas pobytu je zabezpečený pitný
režim pomocou čerstvých bylinkových čajov. Cena vrátane obeda
je 8,-- EUR/osoba. Minimálny počet 20 osôb.

Bližšie informácie a objednávky: +421 905 718 046,
http://www.penzionskalnaruza.sk

Program: Tancujúce pastierske palice
Miesto: Ľudovit Mezei SILICKÁ BREZOVÁ
Lajoš báči so svojou manželkou Margitkou ponúka celodenný
program deťom základných škôl. Deti spoznajú domácich
miláčikov Mezeiovcov /mačky, zajace, ovce, kozy/. Na obed
spoločne zazvonia na kostolnej veži. Navštívia odlievača
farebných kovov a spoločne vyrobia okrasné predmety. Vydajú sa
na túru k jaskyni Milada. Cestou tam vyhľadajú vhodné kmene
na pastierske palice. Po návrate z túry nasleduje škola tanca na
ktorej sa naučia Gemerské pastierske palicové tance. Zahrajú si
ľudové pastierske hry: chodule a chodenie po „močiari“. Na záver
budú opaľovať pastierske palice. O obed a občerstvenie je
postarané. Cena programu 8,50 EUR/osoba. Minimálny počet:
15 osôb.
Bližšie informácie a objednávky: +421 915 609 728

Program: Zázračná voda a bocian
Miesto: Skanzen Beretkei v Bretke
Teta Editka ponúka poldňový program škôlkarom a deťom prvého
stupňa základných škôl. Deti čaká prehliadka skanzenu s artefaktmi z I.
a II. svetovej vojny, prehliadka múzea včelárstva kde sa dá odskúšať
medomet, ochutnať med. Na občerstvenie dostanú čistú „zázračnú“
vodu. Náučný chodník malých bádateľov zavedie k malej jaskyni. Počas
cesty sa oboznámia s rozprávkou o Zázračnej rieke Muráň. Svoje
zručnosti si deti vyskúšajú zdobením medovníkov. Na pamiatku si
okrem medovníkov zoberú aj fotku bociana. Poldňový program bez
obeda je v cene 4,-- EUR/osoba. Minimálny počet: 15 osôb.
Bližšie informácie +421 902 242 319 ,
http://skanzen-beretkei.webnode.sk

V rukách držíte študijný materiál - návrh programových balíčkov, ktorý
vypracovali účastníci školenia „Sprievodca vidieckym cestovným
ruchom“ . Na školeniach účastníci si osvojili základy podnikania,
marketingu cestovného ruchu, cenotvorbu a navrhli v tejto brožúre
uvedené programy.

