
 

 

Vážení  rodičia,  

srdečne Vás pozývame na prvú ľahkú turistickú vychádzku v tomto školskom roku 2017/2018 

do Ekoparku Relax Čierna voda. 

 

Termín : 23.09.2017, sobota 

Typ túry : ľahká, vhodná aj pre deti MŠ od 3 rokov  

Celková dĺžka trasy : areál  Ekoparku 

    

Ekopark Relax vznikol obnovou starého koryta Čiernej vody. 

Nie je tomu tak dávno, kedy tu miesto čistej vody plnej života bola len zelina, 

nánosy bahna, odpadu, smetí a všade prítomný sírovodík. Nový majiteľ sa za pomoci 

priateľov rozhodol spraviť niečo nielen pre súčasnú, ale najmä pre budúce generácie. 

Rozhodol sa tomuto miestu opäť vdýchnuť život, pokúsiť sa obnoviť prírodu, vyčistiť nielen 

korytá, ale aj celé okolie, obnoviť zeleň... 

Neskutočné hodiny dlhej a poctivej práce ukazujú, že to malo a stále má význam. Teraz sa tu 

môžete prechádzať po krásnej prírode, hrať sa na udržiavanom trávniku, obdivovať zvieratá 

všetkých druhov, loviť krásne ryby alebo si prísť len tak posedieť so svojimi známymi k 

dobrému hejkovi, alebo kofole.  

Vďaka poctivej a usilovnej práci  je Ekopark Relax miestom pre relax a oddych počas celého 

roka. 

 

 

 

 

 



Predbežný program turistiky “  Ekopark Relax “, 23.09.2017 : 

 

9:00               odchod zo školy školským autobusom 

9:00 – 9:30    cesta školský autobusom do areálu Ekoparku 

V prípade vlastnej dopravy sa stretneme o  9:45 na parkovisku  pri  Ekoparku. 

10:00 - 12:00      spoločné / individuálne prechádzky v areály parku, možnosť prechádzať sa 

po rozsiahlom areály, pozorovať zvieratá, ktoré bežne vo svojom okolí nenájdete, ako 

napríklad muflóny, srny, bažanty, diviaky... V areáli je možnosť zapožičať si čln, môžete si 

zahrať futbal, volejbal, bedminton... môžete chytať ryby. 

12:00 - 15:00   možnosť spoločne opekať,  občerstviť sa v bufete či v reštaurácií 

15:00 -  15:30   cesta späť a predpokladaný príchod do Trnavy 

 

Prosíme Vás, aby ste svoj záujem o turistiku  „Ekopark Čierna voda“ nahlásili 

na recepcii školy alebo spätne na adresu recepcia @besst.sk najneskôr do  21.9.2017. 

Prosíme Vás o uvedenie počtu zúčastnených osôb a spôsobu dopravy (vlastná alebo školským 

autobusom).  

Upozorňujeme záujemcov, že miesta v školskom autobuse sú limitované počtom 19. 

V prípade záujmu o opekanie si pochúťky prineste so sebou. Cenník ostatných služieb ktoré 

Ekopark ponúka si môžete pozrieť v prílohe. 

 

Ďalšia turistika v tomto školskom roku bude dňa 14.10.2017 a pôjde sa na Plavecký hrad.     

 

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami. 



 


