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PROGRAM: 

07:00 hod odchod zo Žiliny do Lešnej pri Zlíne,  
individuálna návšteva ZOO, ktorá patrí k najkrajším v Čechách. 
Areál je plný zelene a etnografických artefaktov. 
Africké pavilóny v tvare domorodých skrýš, rozľahlé výbehy, rytmická hudobná kulisa  
a štýlová výzdoba interiérov, ale aj malý Madagaskar v podobe ostrovných expozícií, v ktorých žije  
slon, zebra, bocian, papagáj, pštros – to je časť, venovaná africkému kontinentu. 
V Ázijskej časti okrem mnohých iných zvierat uvidíte antilopy, gibona, pandy, ťavy, bociany, 
korytnačky. Počas prechádzky si môžete oddýchnuť v ich bezprostrednej blízkosti v prístreškoch 
s posedením. Exotickú atmosféru dopĺňajú originálne predmety: nepálske modlitebné zvony, vlajky 
šťastia, sochy Budhu, bambusové zvonkohry, kamenné pagody, ale aj japonská záhrada. 
Červený piesok Austrálie Vás prenesie k protinožcom, aby ste videli klokana červenokrkého,  
psa novoguinejského, emu hnedého, kakadu, koalu, labuť ... 
Záplava bujnej vegetácie, rozmanité vodné plochy, ohlušujúci krik papagájov, pisk opičiek a tóny 
píšťalovej flauty Vám predstavia strednú a južnú Ameriku – tropický les, bažinatú Amazóniu 
i morské pobrežie. Leňochod, vydra, ara, moriak, tučniak, tukan, aligátor, korytnačka – to je len 
niekoľko zvierat z množstva, ktoré uvidíte. 
 
15:30 hod prehliadka zámku, ktorý patrí v Čechách k najmladším.  
         Napriek tomu môžeme v 11 miestnostiach vidieť zaujímavé predmety z celého sveta.  
Jedinečné drevené obloženie stien, nádherné stropy, vykladaný nábytok či rozsiahla zbierka porcelánu  
a striebra sú súčasťou príjemnej prehliadky zámku, ktorý majitelia 80 rokov využívali ako letné sídlo. 
 
Priľahlý zámocký park v anglickom slohu dotvára krásu tohto miesta. 1150 druhov vzácnych drevín  
a okrasných bylín ho radia k najcennejším zámockým parkom Moravy s množstvom kvetov, jazierok,  
vodotryskov a vodopádov. 
 
16:30 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 18:30 hod. 
 
Cena: 26 € / os. za dopravu pohodlným zájazdovým autobusom a sprievodcu CK  
         13 € /  dieťa od 7 do 14,99 rokov  
Deti do 6,99 rokov zdarma. 
  
Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 3 € / osoba 
 
Výdavok na mieste: v Kč – platba kartou       dosp.os                  deti 03-15 r.  
                             zámok + ZOO                    260                             180 
                             len ZOO                            210                             150                             

záokokolie  hrad 

 

             PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
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