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Vážení přátelé, 

jako každoročně  Vám posíláme tip na školní výlet plný dobrodružství, pohody, ale i učení 

zábavnou formou.  

 

Svět Fantazie v Houbovém parku nabízí edukativně zábavní programy pro ZŠ a MŠ 

na jarní a podzimní sezónu 2018. Jste vítáni od Velikonoc až do konce června a pak celé září a 

říjen. 

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujme. 

 

HRAJTE SI, OBJEVUJTE A ZVÍDEJTE ZÁŽITKEM! 

 

Vybírejte : 

INTERAKTIVNÍ ZAHRADA A PARK 

Tajemná expedice  – nově upravená výpravná cesta za dobrodružstvím, vhodná pro všechny 

věkové kategorie  je základní stezkou s environmentálním programem 

a) program Hodinu paleontologem 

nebo 

b) program Třídím, třídíš, třídíme aneb Co a pam patří? 
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+ dále můžete zvolit další stezku z následujících: 

 

1. Botanické bloudění –  Znáte rostlinky kolem nás? Naše interaktivní stezka vám představí 

mnoho běžných rostlin v živé kráse. Budete bádat a můžete přivonět, ochutnat i pohladit. 

2. Na cestě s planetami – vydejte se naší zahradou na výpravu za planetami naší sluneční 

soustavy, přesně přepočítaných velikostí i vzdáleností, a objevte ještě neobjevené. 

3. Houbová stezka -  rozeznáte  různé druhy hub?  

4. Foťáková stezka – najdete všechny poztrácené figurky podle obrázku?  

V základním programu projdete aktivní Přírodní pohmatovou stezkou. 

 

 

Tajemná expedice s environmentálním programem dle výběru + Přírodní pohmatová stezka+ 

další stezka dle výběru = časová náročnost cca 2 hod. 

Cena za základní program – 100,- Kč/ dítě 

 

 

 

MUZEUM FOSILIÍ –  

vývoj naší planety – expozice zajímavých nálezů živočichů a rostlin již od období Kambria (550 

MA). Představujeme zde ucelené sbírky trilobitů, amonitů, dinosauřích a mamutích kostí, 

žraločích zubů a spoustu dalších zajímavých fosilií. Jde o originální nálezy nejenom z Čech, ale i 

z celé Evropy. 

Cena  30 Kč/ dítě                                          časová náročnost – skupinky max 20 dětí – 30 min. 
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VÝTVARNÁ DÍLNA  -  

- malování malé sádrové magnetky (různé tvary), po dohodě lze vytvořit i jiné dílo,  

- nově lze k evvo programu Třídíš,… odjednat výtvarnou dílnu s tématem recyklace 

odpadů  

program doladíme dle Vašich přání individuálně, pište na: info&svetfantaziezu.cz 

cena  20,- Kč                                                                           časová náročnost – 30 min. 

 

 
 

NETRADIČNÍ DŘEVĚNÉ HRY 

Ve volné chvilce můžete využít naše netradiční dřevěné hry, které jsou jako bonus k 

objednanému program pro všechny děti zdarma.  

 

Při objednávce celého programu: 

 

Tajemná expedice s evvo programem + 2 stezky + návštěva muzea + výtvarná dílna  

 

Cena 150,- Kč/osoba                                                                časová náročnost 2.5 – 3 hodiny   
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Program upravujeme dle věku dětí a přání školy. Jsme schopni program zajistit i v případě 

špatného počasí. Park je protkán spoustou pohádkových bytostí, skřítků, dinosaurů a zvířátek a 

dalších atrakcí, které vás rozhýbají a pobaví. Děti za splněné úkoly získávají hodnotný dárek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajistíme Vám i oběd či jiné občerstvení dle předchozí dohody. 

 

Nabídka jídel: 

 

Gulášová polévka s pečivem      -                                                                              30,- Kč 

Kuřecí polévka s pečivem     -           20,- Kč 

Kuřecí řízek s hranolky, obloha, kečup, tatarka – dětská porce                           70 Kč   

Kuřecí řízek s brambory, obloha, kečup, tatarka    - dětská porce                       60,- Kč                                             

Palačinka s marmeládou, a topingem   -                                                                  45,- Kč  

Opékání špekáčků na ohýnku nebo grilu, chléb, kečup, hořčice, tácek -           30,- Kč   

Bagetky              30,- Kč    

Pizza               30,- Kč                    

 

 

 

 

 

Doplňkově lze doobjednat další program: 

 

Hledání pokladu– získáte originální třetihorní poklad 

Palačinkové tajemství -  detektivka v naší interaktivní zahradě, kde děti zjišťují, kdo je 

padouchem – za zjištění pachatele speciální odměna 

Tajemství trezoru – rébus – pro  školy – skupiny 3.-9. třída  – děti mají za úkol zadat 

správný kód do trezoru, pokud se jim kód podaří vyluštit, získávají speciální dárek 

 

Cena každého  doplňkového programu – 70 Kč / osoba 

 

Svět Fantazie v Houbovém Paku nabízí i drobné suvenýry k zakoupení. 

 

 

Děkujeme za Váš čas, který věnujete naší nabídce, a už se na vás těšíme. 
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S pozdravem 

Za tým Svět Fantazie,z.ú. 

Ing. Bohuslava Blaas Bérová, MBA.,  

Kontaktní telefony: 604 247 389, 606 322 760 

Svět Fantazie, zapsaný ústav, náměstí Míru 162/I, 37701 Jindřichův Hradec 

Houbový Park Ráj Skřítků, Roseč 3, 378463 Roseč 

Email: info@svetfantaziezu.cz , info@houbovypark.cz,  

web: www.svetfantaziezu.cz , www.houbovypark.cz 

 

 

mailto:info@svetfantaziezu.cz#_blank
mailto:info@houbovypark.cz#_blank
http://www.svetfantaziezu.cz/#_blank
http://www.houbovypark.cz/#_blank
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Krátké shrnutí celé nabídky: 

 Časová náročnost Cena Kč/dítě 

Základní program: 3 Stezky s evvo programem 1,5 – 2 hod. 100 

Muzeum fosílií – skupinky max. po 20ti dětech 30 min. 30 

Výtvarná dílna 30 min. 20 

Netradiční dřevěné hry flexibilní zdarma 

Oběd: 45 min. 20 až 70 

Doplňkový program :   

Hledání pokladu 60 min. 70 

Palačinkové tajemství 60 min. 70 

Tajemství trezoru 3.-9. třída ZŠ 60 min. 70 

 

 


