
CESTOU OKOLO SVETA ZA PÁR DNÍ 

HOTEL SOREA TITRIS 

16:00 -21:00 

 

 

 

PONDELOK 

V Kolumbovej posádke  

„Naloďovanie námorníkov“  

Kráľ Ferdinand a kráľovná Isabella udelili Kolumbovi povolenie na cestu okolo 
sveta. Teraz už len stačí nájsť a vycvičiť posádku pre námorné lode. Nastáva 
chvíľa pre naloďovanie.  

„V dielni námornej posádky“ 

Spoločne si s námorníkmi vyrobíme námornícky fotorámček, kde si na konci 
svojej cesty môžu uchovať svoje spomienky a tak mať svoje dobrodružstvá nie len 
v srdci ale aj „na očiach“.  

„Svetový beh“  

Každý správny námorník musí ovládať svetové strany. A my, aby sme si to lepšie 
zapamätali budeme rovno behať zo severu na juh, z východu na západ. Kto bude 
najrýchlejší bežec?  

„Zauzlený námorník“  



Lano sa bude motať všade okolo nás. Vykúzlime z neho aj pár námorníckych 
uzlov? Ak sa nám to podarí, čaká nás už len zábava s „mega“ lodným lanom.  

„Správa námornika Fľusanca“  

Fľusanec nám zanechal správu vo fľaši, ktorú musíme vyriešiť. Podarí sa nám 
to?  

„Plavba rozbúreným morom“   

Aby sme doplávali na druhú stranu musíme zabrať na každú stranu poriadnou 
silou. Na konci nás už len čaká „prístav nádeje“  

„Prístav nádeje“  

Do prístavu sme sa úspešne doplavili, odmenu si zaslúžili, preto v tomto 
prístave, odmeny dostávame a na ďalšiu plavbu sa tešíme.  

 

STREDA 

Tajomstvo faraónov starého Egypta 

„Tesanie do hlinených tabuliek“  

Premeníme sa na šikovných Egypťanov a vytesáme si mená do hlinených 
tabuliek, aby na nás nikto nezabudol.  

„Lúštenie hieroglyfov“  

Aby sme vedeli, čo nás tento deň čaká, musíme vylúštiť odkaz od samotného 
„Boha Slnka Ra“ 

„Cesta Egypťana Sinuheho“  

Vyberieme sa na cestu so samotnou múmiou a Kleopatrou po stopách múdreho 
Sinuheho. Aké posolstvo nám odovzdá? Zistíme, v čom boli Egypťania šikovní?  

 



„Skrývačka s múmiou“  

Každý námorník si musí nájsť svoju skrýšu v tajných chodbách „Veľkej 
pyramídy“ aby ho múmia nenašla.  

„V kuchyni samotných Téb“ 

Na konci našej plavby sa spoločne rozlúčime s Kleopatrou a múmiou 
a ukuchtíme si najlepšie sladké jedlo egyptských bohov, „kus kus“.  Ako? Tak to 
nám prezradí veselá múmia.  

PIATOK 

Cez Atlantik k Indiánom 

„V šamanovom stane“  

Samotný šaman nás premení na pravých Indiánov Ameriky, kde si vyrobíme aj 
lapač zlých snov.  

„Wo tang šu!“ 

Poďakujeme sa veľkému šamanovi a pozdravíme ho indiánskymi slovami.  

„Plazenie Irokézov“  

Vyskúšame si, aké to je stať sa na chvíľu bojovným Irokézom. Ktorý z nás sa 
dokáže najlepšie „zakrádať“?  

„Boj o vlajku“ 

Medzi Indiánmi vypukol boj o vlajku. Ktorý kmeň ju získa späť? 

„Poklad veľkého Inčučua“  

Inčučua pre nás zanechal stopy cez ktoré sa dostaneme k indiánskemu pokladu. 
Čo to bude? Objavíme indiánske zlato?  

 „Oheň „Sediaceho býka“ 



Na konci našej návštevy Ameriky si s Indiánmi založíme oheň sily, lásky, pravdy 
a krásy na ktorom si uvaríme samotné indiánske zlato.  

SOBOTA 

Austrálske dobrodružstvo 

„Výlet na korálovú bariéru“  

Navštívime obyvateľov korálovej bariéry a vyčaríme si na svojich tvárach 
samotný oceán.  

„Záchrana korálového útesu“  

Záchrana vodných živočíchov z korálového útesu.  

„Lov austrálskych mušlí“  

Ktorý námorník si vyloví najviac mušlí? Ale pozor? Len pomocou prstov na 
nohách   

„Cestou necestou do dažďového pralesa“  

A tu je príležitosť prebádať neprebádané. Vyskúšame si, aké to je stať sa 
bádateľom v pralese.  

„Výroba kokosového koktailu“  

Súťaž o najlepší exotický kokteil hotela spojený s ochutnávkou po hoteli.  

 

 

 

 

 


