
Název programu Cena Čas Popis

Jízdy na zvířatech (oslík, koník) 50,- Denně 11:00 - 16:00 2 kolečka jízdy na zvířatech v kruhovce. (oslík, koník)

Kontaktní ZOO 80,- Denně Po domluvě v infocentru Strávíš 15 min ve stáji s 5 druhy zvířat v těsné blízkosti, můžeš je hladit, drbat a některé i krmit.

Edukativní stezka 50,- Denně 8:00 - 19:00 Edukativní / naučná bojovka, vylušti správně křížovku a dostaneš dárek. 12 zajímavých stanovišť v areálu Safari.

Hledačka s hádankami 70,- Denně 8:00 - 19:00 Najdi poklady a vylušti správně tajenku. (za vyluštěnou tajenku - dárek)

Zvířátko na vodítko 120,- Denně 8:00 - 18:30 Půjč si zvířátko (kozičku / ovečku) na vodítko v areálu Safari. (30 minut)

Lukostřelba (zaváděcí cena) 290,- Denně 11:30 - 12:30 Naučíš se základy střelby z luku na střelnici a poté si vyzkoušíš 3D lukostřelecký parkour v Safari.  
(doprovod zdarma) max 10 lidí. Cena je včetně zapůjčeného vybavení luk + šípy.

Offroad jízdy 290,- Čas po domluvě v infocentru.
Rezervace v infocentru nebo  

na online rezervacích.

Online rezervace

Jízda stylovým terénním vozem. 60 minut nabitých dobrodružstvím  s komentovaným výkladem.

Naučná stezka o stromech 199,- Hodinová naučná dendrologická stezka s animátorem (děti od 6 let) stezka plná poznávání a soutěží.

Indiánská stezka (zaváděcí cena) 249,- 2 hodiny indiánského dobrodužství, čeká vás tajemná cesta s malými indiány plná hádanek - pro děti od 6 let.

Keramický tvořivý koutek 250,- Hodina a půl tvořivé zábavy - animátor učí děti pracovat s hlínou nebo sádrou (min 2 /max 7 dětí)

Kroužek staň se chovatelem oslíka 490,- Buďte v blízkém kontaktu s oslíkem, naučíte se ho hřebelcovat, vodit na vodítku, osedlat a jezdit na něm. 
(min 2 - 5 dětí / 90 min s oslíkem a chovatelem) 

Kurz staň se chovatelem oslíka 1990,- Kurz 2 hod. s oslíkem a chovatelem (individuální program pro 1 osobu) + oběd.

Kurz staň se chovatelem velblouda 1990,- Kurz 1 hod. s velbloudem a chovatelem (individuální program pro 1 osobu) + oběd.
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