
 





Záhorie – krajina protikladov 

vtáky zaplavovaných lužných lesov a suchomilných borovicovo-

dubových lesov na pieskoch

 

Tento najzápadnejší región Slovenska je ohraničený riekou Morava a hrebeňom 

Malých Karpát. Pravidelne zaplavovaná niva rieky Moravy ostro kontrastuje so suchými 

piesčitými biotopmi. Popri lužných lesoch a podmáčaných lúkach sa tu dajú nájsť malé 

mokrade a rašeliniská skryté v pieskových depresiách, rybníky či starý mestský park. 

 

cieľové druhy: bocian čierny, bučiak veľký, bučiačik močiarny, beluša veľká, kačica 

chrapačka, hrdzavka potápavá, chochlačka bielooká, lelek lesný, včelár lesný, orliak 

morský, orol kráľovský, haja červená, haja tmavá, sokol rároh, chriašteľ vodný, 

chrapkáč poľný, chriašť malý, chriašť bodkovaný, čorík čierny, včelárik zlatý, ďateľ 

prostredný, žlna sivá, tesár čierny, škovránik stromový, sedmohlások obyčajný, svrčiak 

zelenkavý, svrčiak riečny, svrčiak slávikovitý, penica jarabá, muchár sivý, muchárik 

bielokrký, slávik modrák, žltochvost hôrny, ľabtuška hôrna, kôrovník krátkoprstý 

 

Trvanie zájazdu: 3 dni 

Termín zájazdu: (apríl) máj – jún 

 

Náročnosť: ľahká 

Ubytovanie: ** hotel 

 

 
 

Cena za sprevádzanie v slovenčine 

pre 1 účastníka: 

265,- € / 3 – 5 účastníkov 

235,- € / 6 – 10 účastníkov 

195,- € / 11 a viac účastníkov 

 

Cena zahŕňa: dopravu, ubytovanie, 

plnú penziu, sprievodcu počas celého 

zájazdu, odborného miestneho 

sprievodcu, zapožičanie ďalekohľadov a 

príručiek na určovanie vtáctva, 

poistenie CK voči insolventnosti 

Cena nezahŕňa: individuálne cestovné 

poistenie



Putovanie za orlami krikľavými a bocianmi 

čiernymi 
vtáky lesov a mokradí Oravy 

 

Rázovitá hornatá oblasť na severe Slovenska pri hranici s Poľskom predstavuje 

mozaiku zachovalých ihličnatých lesov, vrchovísk, rašelinísk, mokrých lúk, pasienkov a 

maloplošne obrábaných polí. Vodná nádrž Orava je dôležitou migračnou zastávkou 

pre vodné vtáky. Izolovaná poloha Oravy umožnila tomuto regiónu zachovať si svoje 

tradície a hodnoty od tradičného rázu bývania až po bohatstvo vtáčích druhov. 

 

cieľové druhy: bocian čierny, orol krikľavý, orol skalný, sokol sťahovavý, chrapkáč 

poľný, močiarnica mekotavá, sova dlhochvostá, kuvičok vrabčí, pôtik kapcavý, výr 

skalný, ďubník trojprstý, ďateľ bielochrbtý, žlna sivá, tesár čierny, trasochvost 

žltohlavý, strakoš veľký,  muchárik malý, muchárik bielokrký, červenák karmínový 

(koniec mája – jún), kolibiarik sykavý, glezg obyčajný, králik ohnivohlavý, sedmohlások 

obyčajný, svrčiak riečny 

 

Trvanie zájazdu: 4 dni 

Termín zájazdu: apríl – jún 

 

Náročnosť: ľahká až mierne náročná 

Ubytovanie: *** penzión 

 

 
 

 

Cena za sprevádzanie v slovenčine 

pre 1 účastníka: 

425,- € / 3 – 5 účastníkov 

355,- € / 6 – 10 účastníkov 

295,- € / 11 a viac účastníkov 

 

Cena zahŕňa: dopravu, ubytovanie, 

plnú penziu, sprievodcu počas celého 

zájazdu, odborného miestneho 

sprievodcu, zapožičanie ďalekohľadov a 

príručiek na určovanie vtáctva, 

poistenie CK voči insolventnosti 

Cena nezahŕňa: individuálne cestovné 

poistenie 

PONUKA 2015 

Putovanie za orlami krikľavými a bocianmi čiernymi 2015 

Termín: 30. apríl – 3. máj 2015    Cena: 355,- € 

http://bird.watching.sk/sk/trips/wandering-for-lesser-spotted-eagle-and-black-stork/
http://bird.watching.sk/sk/trips/wandering-for-lesser-spotted-eagle-and-black-stork/


Putovanie za dravcami Slovenska 
operení vládcovia oblohy 

 

Počas nášho zájazdu navštívime dve odlišné územia. Nížinatú oblasť okolo rieky 

Moravy na západe Slovenska a rázovitú hornatú Oravu na severe. Územie bývalej 

železnej opony podmienilo výskyt zachovalých lužných lesov v okolí rieky Moravy. 

Viaceré druhy dravých vtákov tu nachádzajú vhodné podmienky na hniezdenie a 

samotná rieka a podmáčané lúky v jej okolí zase poskytujú dostatok potravy. 

Rôznorodá krajina na Orave, no predovšetkým zachovalé lesné komplexy sú domovom 

nášho najznámejšieho dravého vtáka, orla skalného, či najväčšieho druhu sokola 

žijúceho u nás, sokola sťahovavého. 

 

cieľové druhy: včelár lesný, haja červená, haja tmavá, orliak morský, kaňa močiarna, 

kaňa popolavá, jastrab krahulec, jastrab veľký, myšiak hôrny, orol krikľavý, orol 

kráľovský, orol skalný, sokol myšiar – pustovka, sokol lastovičiar, sokol rároh, sokol 

sťahovavý, bocian biely, bocian čierny, chrapkáč poľný, trasochvost žltohlavý, červenák 

karmínový, muchárik malý, muchárik bielokrký 

 

Trvanie zájazdu: 3 dni 

Termín zájazdu: apríl – jún 

 

Náročnosť: ľahká  

Ubytovanie: *** penzión 

 

 
 

 

Cena za sprevádzanie v slovenčine 

pre 1 účastníka: 

315,- € / 3 – 5 účastníkov 

275,- € / 6 – 10 účastníkov 

255,- € / 11 a viac účastníkov 

 

Cena zahŕňa: dopravu, ubytovanie, 

plnú penziu, sprievodcu počas celého 

zájazdu, odborného miestneho 

sprievodcu, zapožičanie ďalekohľadov a 

príručiek na určovanie vtáctva, 

poistenie CK voči insolventnosti 

Cena nezahŕňa: individuálne cestovné 

poistenie  

http://bird.watching.sk/sk/trips/wandering-for-lesser-spotted-eagle-and-black-stork/


Sovy a ďatle karpatských lesov 
jedinečná príroda karpatských pohorí 

 

Prírodné podmienky Karpát tvoria vhodné hniezdne možnosti pre významné časti 

európskych populácií sov a ďatlov. Chránene vtáčie územie Volovské vrchy je 

najrozľahlejším chráneným územím na Slovensku. Nachádza sa v juhovýchodnej časti 

Slovenska na rozhraní karpatského horského a panónskeho nížinatého regiónu, vďaka 

čomu je fauna a flóra Volovských vrchov pestrá a druhovo bohatá. Vo východnej časti 

prevládujú bučiny, zatiaľ čo v západnej časti sú hojnejšie smrečiny. 

 

cieľové druhy: jariabok hôrny, kuvičok vrabčí, pôtik kapcavý, sova dlhochvostá, sova 

obyčajná, výr skalný, ďubník trojprstý, ďateľ prostredný, ďateľ veľký, ďateľ malý, 

ďateľ bielochrbtý. ďateľ hnedkavý, žlna zelená, žlna sivá, tesár čierny, krutohlav 

hnedý, bocian čierny, orol krikľavý, orol skalný, včelár lesný, orešnica perlavá, sýkorka 

chochlatá, sýkorka čiernohlavá, sýkorka lesklohlavá, muchárik malý, muchárik bielokrký  

 

Trvanie zájazdu: 3 dni 

Termín zájazdu: marec – jún,  

september – október 

 

Náročnosť: ľahká až mierne náročná 

Ubytovanie: *** penzión 

 

 
 

Cena za sprevádzanie v slovenčine 

pre 1 účastníka: 

315,- € / 3 – 5 účastníkov 

285,- € / 6 – 10 účastníkov 

255,- € / 11 a viac účastníkov 

 

Cena zahŕňa: dopravu, ubytovanie, 

plnú penziu, sprievodcu počas celého 

zájazdu, odborného miestneho 

sprievodcu, zapožičanie ďalekohľadov a 

príručiek na určovanie vtáctva, 

poistenie CK voči insolventnosti 

Cena nezahŕňa: individuálne cestovné 

poistenie 

 

PONUKA 2015 

Ďatle a sovy karpatských lesov 2015 

Termín:  27. – 29. marec 2015    Cena: 265,- € 

Jesenný tok našich sov a jariabka 2015 

Termín:  25. – 27. september 2015   Cena: 265,- € 

http://bird.watching.sk/sk/trips/wandering-for-lesser-spotted-eagle-and-black-stork/


Mokrade Východoslovenskej nížiny  
krajina volaviek a slávika veľkého 

 

Východoslovenská nížina predstavuje jedno z najrozsiahlejších mokraďných území na 

Slovensku. Zahŕňa početné korytá riek, kanály, mŕtve ramená, močiare, mokré lúky aj 

lužné lesy. Odľahlosť tohto regiónu, riedke osídlenie,  tradičné spôsoby hospodárenia, 

či prírode blízky vodný režim, to všetko poskytuje podmienky pre jedinečné 

spoločenstvá rastlín a živočíchov, ktoré dnes nájdeme už len málokde. Chránené vtáčie 

územia Sennianske rybníky a Medzibodrožie, ako aj okolitá krajina patria k 

najvýznamnejším hniezdiskám a migračným zastávkam vodných vtákov na Slovensku. 

Kolónie volaviek, prekrásne mŕtve ramená s leknami a rezavkou aloovitou, vinice, 

zrúcaniny hradov, to všetko ponúka tento kraj. 
 

cieľové druhy: beluša veľká, beluša malá, volavka purpurová, bučiak veľký, bučiačik 

močiarny, lyžičiar biely, chochlačka bielooká, orliak morský, orol kráľovský, žeriav 

popolavý, chrapkáč poľný, šabliarka modronohá, brehár čiernochvostý, čorík bahenný, 

kuvik obyčajný, včelárik zlatý, strakoš kolesár, slávik veľký, svrčiak riečny, svrčiak 

slávikovitý 

 

Trvanie zájazdu: 3 dni 

Termín zájazdu: marec – august 

 

Náročnosť: ľahká  

Ubytovanie: *** penzión 

 

 
 

Cena za sprevádzanie v slovenčine 

pre 1 účastníka: 

315,- € / 3 – 5 účastníkov 

285,- € / 6 – 10 účastníkov 

255,- € / 11 a viac účastníkov 

 

Cena zahŕňa: dopravu, ubytovanie, 

plnú penziu, sprievodcu počas celého 

zájazdu, odborného miestneho 

sprievodcu, zapožičanie ďalekohľadov a 

príručiek na určovanie vtáctva, 

poistenie CK voči insolventnosti 

Cena nezahŕňa: individuálne cestovné 

poistenie

 

http://bird.watching.sk/sk/trips/wandering-for-lesser-spotted-eagle-and-black-stork/


Nepoznané zákutia Zemplína  
ochutnajte s nami to najlepšie z Dolného Zemplína 
 

Väčšinu Dolného Zemplína tvorí Východoslovenská rovina, ktorá vo svojej 

juhovýchodnej časti predstavuje jedno z najrozsiahlejších mokraďných území na 

Slovensku. Chránené vtáčie územia Sennianske rybníky a Medzibodrožie, ako aj okolitá 

krajina patria k najvýznamnejším hniezdiskám a migračným zastávkam vodných vtákov 

na Slovensku. Zastavíme sa pri Zemplínskej Šírave, či sa prejdeme po sopečných 

Vihorlatských vrchoch, kde navštívime zachovalé jedľovo-bukové pralesy. Okrem 

prírodných zaujímavostí nás čakajú aj kultúrne či historické zastavenia, ako napríklad 

drevené kostolíky, gotický most v Lelesi či prekrásny anglický park v Trebišove. 
 

cieľové druhy: hrdzavka potápavá, chochlačka bielooká, bocian čierny, lyžičiar biely, 

bučiak veľký, bučiačik močiarny, chavkoš nočný, volavka purpurová, beluša malá, 

beluša veľká, orliak morský, orol kráľovský, žeriav popolavý, chrapkáč poľný, šišila 

bocianovitá, šabliarka modronohá, hvizdák veľký, kalužiak červenonohý, brehár 

čiernochvostý, čorík bahenný, včelárik zlatý, strakoš kolesár, muchárik bielokrký, 

muchárik malý, tesár čierny, ďatel bielochrbtý, kúdeľníčka lužná, slávik veľký 

 

Trvanie zájazdu: 4 dni 

Termín zájazdu: apríl – jún 

 

Náročnosť: ľahká až mierne náročná 

Ubytovanie: *** penzión 

 

 
 

Cena za sprevádzanie v slovenčine 

pre 1 účastníka: 

335,- € / 3 – 5 účastníkov 

305,- € / 6 – 10 účastníkov 

275,- € / 11 a viac účastníkov 

 

Cena zahŕňa: dopravu, ubytovanie, 

plnú penziu, sprievodcu počas celého 

zájazdu, odborného miestneho 

sprievodcu, zapožičanie ďalekohľadov a 

príručiek na určovanie vtáctva, 

poistenie CK voči insolventnosti 

Cena nezahŕňa: individuálne cestovné 

poistenie, ochutnávku vína 

PONUKA 2015 

Nepoznané zákutia na Zemplíne 2015 

Termín:  7. – 10. máj 2015 Cena: 195,- € (+45,- € plná penzia) 

http://bird.watching.sk/sk/trips/wandering-for-lesser-spotted-eagle-and-black-stork/


Maďarská pusta na jar 
rozsiahle pláne a mokrade Národného parku Hortobágy 

 

Objavte unikátnu európsku step. Národný park Hortobágy patrí medzi najlepšie 

destinácie na pozorovanie vtáctva v Európe. Spoznajte krajinu, kde sa striedajú polia 

s pasienkami, lúkami a močiarmi. Je to jeden z najväčších lúčnych a stepných 

ekosystémov v Európe. Rybníky v Národnom parku Hortobágy sú významnou 

hniezdnou a migračnou lokalitou pre rôzne druhy vtáctva. V samotnom národnom 

parku ich bolo zaznamenaných viac než 320 druhov. 
 

cieľové druhy: kormorán malý, beluša veľká, beluša malá, čaplička vlasatá, ibisovec 

hnedý, lyžičiar biely, chochlačka bielooká, orol kráľovský, orliak morský, myšiak 

hrdzavý, sokol kobcovitý, sokol rároh, žeriav popolavý, drop veľký, šabliarka 

modronohá, šišila bocianovitá, čajka čiernohlavá, čorík čierny, čorík bielokrídly, čorík 

bahenný, plamienka driemavá, kuvik obyčajný, krakľa belasá, svrčiak riečny, svrčiak 

slávikovitý, fúzatka trstinová, slávik modrák, slávik veľký, ľabtuška poľná, strakoš 

kolesár  

 

Trvanie zájazdu: 3 dni 

Termín zájazdu: apríl – jún 

 

Náročnosť: ľahká  

Ubytovanie: vidiecky penzión 

 

 
 

 

Cena za sprevádzanie v slovenčine 

pre 1 účastníka: 

265,- € / 3 – 5 účastníkov 

245,- € / 6 – 10 účastníkov 

225,- € / 11 a viac účastníkov 

 

Cena zahŕňa: dopravu, ubytovanie, 

plnú penziu, sprievodcu počas celého 

zájazdu, odborného miestneho 

sprievodcu, zapožičanie ďalekohľadov a 

príručiek na určovanie vtáctva, 

poistenie CK voči insolventnosti 

Cena nezahŕňa: individuálne cestovné 

poistenie

PONUKA 2015 

Maďarská pusta na jar 2015 

Termín:  5. – 7. jún 2015   Cena: 220,- € (+32,- € polpenzia) 



Za žeriavmi popolavými na Hortobágy 
najúžasnejšia vtáčia migrácia v strednej Európe 

 

Maďarská pusta je jedným z najväčších lúčnych a stepných ekosystémov v Európe. 

Mozaika pasienkov, lúk a močiarov v súlade s tradičným poľnohospodárstvom 

poskytuje vhodné podmienky pre hniezdenie a migráciu početných vtáčích druhov. V 

samotnom národnom parku bolo zaznamenaných viac ako 320 druhov vtákov. Počas 

jesennej migrácie sa tu zastavujú desiatky tisícov žeriavov, ktoré možno vidieť letieť a 

pozorovať na ich nocoviskách. 
 

cieľové druhy: až 100 000 žeriavov popolavých, veľké kŕdle migrujúcich husí, drop 

veľký, orliak morský, kačica chripľavka, kačica lyžičiarka, potápka malá, lyžičiar biely, 

beluša veľká, kormorán malý, chriašteľ vodný, kulík bledý, hvizdák veľký, kalužiak 

tmavý, kuvik obyčajný, rybárik riečny, fúzatka trstinová 

 

miestne plemená domácich zvierat: maďarský sivý dobytok, vodný byvol, 

skrutkorohá ovca Racka, prasa mangalica, kôň Nónius 

 

Trvanie zájazdu: 3 dni 

Termín zájazdu: október – november  

 

Náročnosť: ľahká  

Ubytovanie: vidiecky penzión 

 

 
 

Cena za sprevádzanie v slovenčine 

pre 1 účastníka: 

265,- € / 3 – 5 účastníkov 

245,- € / 6 – 10 účastníkov 

225,- € / 11 a viac účastníkov 

 

Cena zahŕňa: dopravu, ubytovanie, 

plnú penziu, sprievodcu počas celého 

zájazdu, odborného miestneho 

sprievodcu, zapožičanie ďalekohľadov a 

príručiek na určovanie vtáctva, 

poistenie CK voči insolventnosti 

Cena nezahŕňa: individuálne cestovné 

poistenie 

 

 

PONUKA 2015 

Za žeriavmi popolavými na Hortobágy 2015 

Termín:  2.  – 4. október 2015 Cena: 141,- € (+32,- € polpenzia) 

 



Krajina orlov skalných  
prekrásna príroda v srdci Národného parku Malá Fatra 

 

Národný park Malá Fatra je veľmi rozmanité a pestré pohorie. Nadmorská výška, 

geologické podložie, orientácia a reliéf podmieňujú výskyt mozaiky rôznych 

vegetačných typov na relatívne malom území. Druhová pestrosť a jedinečnosť 

miestnej kveteny je výsledkom špecifického vývoja vegetácie po poslednej dobe 

ľadovej, ako aj počas posledných storočí, najmä v dôsledku valašskej kolonizácie. 

Navštívime zachovalé smrekové lesy a budeme mať možnosť pokochať sa krásou 

horských kvetnatých lúk, plných vzácnych kvetín. Nad hlavami nám budú plachtiť 

dravé vtáky a z lesov začujeme húkanie sov. 

 

cieľové druhy: orol krikľavý, orol skalný, sokol sťahovavý, jariabok hôrny, chrapkáč 

poľný, pôtik kapcavý, sova dlhochvostá, kuvičok vrabčí, výr skalný, ďateľ bielochrbtý, 

tesár čierny, ďubník trojprstý, krutohlav hnedý, ľabtuška vrchovská, strakoš obyčajný, 

muchárik malý, muchárik bielokrký, kolibiarik sykavý, glezg obyčajný, sedmohlások 

obyčajný, pŕhľaviar čiernohlavý, pŕhľaviar červenkastý, penica jarabá 
 

Trvanie zájazdu: 5 dní 

Termín zájazdu: máj – jún 

 

Náročnosť: stredne ťažká  

Ubytovanie: *** penzión 

 

 
 

Cena za sprevádzanie v slovenčine 

pre 1 účastníka: 

485,- € / 4 – 5 účastníkov 

395,- € / 6 – 10 účastníkov 

355,- € / 11 a viac účastníkov 

 

Cena zahŕňa: dopravu, ubytovanie, 

plnú penziu, sprievodcu počas celého 

zájazdu, odborného miestneho 

sprievodcu, zapožičanie ďalekohľadov a 

príručiek na určovanie vtáctva, 

poistenie CK voči insolventnosti 

Cena nezahŕňa: individuálne cestovné 

poistenie

 

 

http://bird.watching.sk/sk/trips/wandering-for-lesser-spotted-eagle-and-black-stork/


Okolo Slovenska  
Koľko z 351 druhov vtáctva zaznamenaných na Slovensku uvidíte 

počas 9 dní?  

 

Náš zájazd ponúka široký prierez biotopmi Slovenska. Navštívime  všetky vegetačné  

stupne, od nížinných lužných lesov až po kosodrevinu, ale aj vysokohorský stupeň nad 

hornou hranicou lesa. Takisto navštívime mokrade, rašeliniská, mokré lúky, vodné 

plochy, ale aj biotopy v blízkosti človeka. Budeme počúvať nočné hlasy našich sov 

a vtáčí spev, ale pozrieme si aj dravce – kráľov našej oblohy, či vysokohorské druhy 

našich cicavcov, akými sú svište a kamzíky. Okrem živočíchov si pozrieme aj našu 

kvetenu, pričom uvidíme viaceré druhy našich orchideí, či mäsožravé rastliny. 
 

cieľové druhy: 

vtáky: chochlačka bielooká, lyžičiar biely, bučiak veľký, bocian čierny, orliak morský, 

orol kráľovský, skalný a krikľavý, sokol sťahovavý, všetky naše druhy ďatľov, lelek lesný, 

slávik modrák, slávik veľký, trasochvost žltohlavý 

cicavce: kamzík vrchovský tatranský, svišť vrchovský tatranský, bobor európsky 

 

Trvanie zájazdu: 9 dní 

Termín zájazdu: polovica apríla – jún 

 

Náročnosť: ľahká až mierne náročná 

Ubytovanie: *** penzióny a ** hotel 

 

 
 

Cena za sprevádzanie v slovenčine 

pre 1 účastníka: 

1 250,- € / 3 – 5 účastníkov 

860,- € / 6 – 10 účastníkov 

760,- € / 11 a viac účastníkov 

 

Cena zahŕňa: dopravu, ubytovanie, 

plnú penziu, sprievodcu počas celého 

zájazdu, odborného miestneho 

sprievodcu, zapožičanie ďalekohľadov a 

príručiek na určovanie vtáctva, 

poistenie CK voči insolventnosti 

Cena nezahŕňa: individuálne cestovné 

poistenie

 

 

http://bird.watching.sk/sk/trips/wandering-for-lesser-spotted-eagle-and-black-stork/


Výlet podľa Vášho želania 
 

Všetky výlety a zájazdy v našej ponuke sa dajú ľubovoľne kombinovať 

a upravovať podľa Vášho želania. 
 

Ak ani jeden z našich produktov úplne nespĺňa Vaše požiadavky, alebo by 

ste radi videli niečo konkrétne – povedzte nám, čo to je a my Vám 

pripravíme výlet presne podľa Vášho želania! 

 

Chcete vidieť konkrétny druh vtáka? Radi by ste išli na výlet ako 

jednotlivec? Chcete stráviť viac času v nejakom území? Máte záujem ísť 

na niektorý z našich plánovaných výletov, ale v inom čase? Kontaktujte nás, 

povedzte nám, o čo máte záujem, a my naplánujeme výlet presne podľa 

Vášho želania. 

 

Ak Vás zaujíma objavovanie prírody, pozorovanie vtákov, radi by ste 

navštívili naše hrady, pozorovali medvede či spoznávali kvitnúce rastliny, 

alebo máte záujem o akúkoľvek kombináciu týchto aktivít, s našou širokou 

sieťou kontaktov sme pripravení Vám vyhovieť. 

 

 



 



Nevšedné muflóny v Malých Karpatoch 
poldňový výlet za pozorovaním zveri 
 

Napriek tomu, že Malé Karpaty sú obklopené kultúrnou krajinou a nepredstavujú 

rozsiahle a odľahlé pohorie, sú domovom mnohých druhov zvierat. Počas nášho 

poldňového zájazdu sa zameriame najmä na pozorovanie muflónov, ktoré nie sú v 

našich lesoch až takým bežným zjavom. Muflón je príbuzný našej ovci a dokonca sa 

ozýva rovnako ako ona. Pôvodné populácie muflónov žijú dnes len na ostrovoch 

Sardínia a Korzika. U nás bol muflón, podobne ako inde v Európe, vysadený ako 

poľovná zver. Prvý chov muflónov na území Slovenska založil gróf Karol Forgáč na 

svojom majetku v Jelenci (predtým Gýmeš) v pohorí Tribeč v roku 1868 a o pár rokov 

neskôr aj v Malých Karpatoch. 
 

Cieľové druhy: 

cicavce: muflón lesný, srnec lesný, jeleň lesný, daniel škvrnitý, zajac poľný, diviak lesný, 

líška hrdzavá  a ďalšie 

vtáky: muchárik malý, muchárik bielokrký, žlna zelená a žlna sivá, tesár čierny a ďalšie 

druhy ďatľov, krutohlav hnedý, muchár sivý, včelár lesný, penica jarabá 
 

Program výletu: stretnutie o 5:30 ráno, presun na lokalitu, odchod do lesa približne 

o 7:00, pomalý pochod (10 km) po lesnej ceste spojený so zástavkami a odbočeniami 

hlbšie do lesa za účelom pozorovania muflónov. Ukončenie približne o 12:00, návrat 

do Bratislavy okolo 14:00 hod. 

 

Termín výletu: marec – jún 

Náročnosť: stredne ťažká 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena pre 1 účastníka: 

50,- € / 2 osoby 

45,- € / 3 – 4 osoby 

40,- € / 5 – 8 osôb 

Cena zahŕňa: dopravu, služby 

odborného sprievodcu, zapožičanie 

ďalekohľadov 

Cena nezahŕňa: stravu, individuálne 

cestovné poistenie  

 

 

PONUKA 2015 

Nevšedné muflóny v Malých Karpatoch 2015 

Termín: 16. máj 2015    Cena: 35,- € 



Pozorovanie danielov škvrnitých 
poldňový výlet za pozorovaním zveri v okolí Skalice 
 

Okolie Skalice ponúka veľké množstvo lákadiel. Zaujmú nielen kultúrne pamiatky 

a vinárstvo, mnohých do týchto končín láka aj príroda. Na pomedzí Záhorskej nížiny 

a Bielych Karpát sú ideálne podmienky pre danieliu zver. Tá sa v týchto končinách 

zdržiava v mnohopočetných stádach, ktoré sú aj vďačným objektom fotografovania. 
 

Cieľové druhy: 

cicavce: daniel škvrnitý, muflón lesný, srnec lesný, jeleň lesný, zajac poľný, diviak lesný 

a ďalšie 

vtáky: muchárik malý, muchárik bielokrký, žlna zelená a žlna sivá, tesár čierny a ďalšie 

druhy ďatľov, krutohlav hnedý, muchár sivý, včelár lesný, penica jarabá 
 

Program výletu: stretnutie o 5:30 ráno, presun na lokalitu, odchod do lesa približne 

o 7:00, pomalý pochod (10 km) po lesnej ceste spojený so zástavkami a odbočeniami 

hlbšie do lesa za účelom pozorovania muflónov. Ukončenie približne o 12:00, návrat 

do Bratislavy okolo 14:00 hod. 

 

Termín výletu: marec – jún 

Náročnosť: stredne ťažká 

 

 
 

 

 

Cena pre 1 účastníka: 

50,- € / 2 osoby 

45,- € / 3 – 4 osoby 

40,- € / 5 – 8 osôb 

Cena zahŕňa: dopravu, služby 

odborného sprievodcu, zapožičanie 

ďalekohľadov 

Cena nezahŕňa: stravu, individuálne 

cestovné poistenie  

 

PONUKA 2015 

Pozorovanie danielov škvrnitých 2015 

Termín: 23. máj 2015    Cena: 35,- € 



Pozorovanie svišťov a kamzíkov v Tatrách 
zájazd za pozorovaním vysokohorských druhov vo Vysokých Tatrách 
 

Vysoké Tatry sú najmenšími veľhorami na svete, kde sa zachovala jedinečná 

endemická fauna. Medzi tieto endemity možno zaradiť svišťa vrchovského 

tatranského, ako aj kamzíka vrchovského tatranského, ktorý je symbolom TANAPU. 
 

Cieľové druhy: 

cicavce: kamzík vrchovský tatranský, svišť vrchovský tatranský, jeleň lesný, srnec lesný, 

veverica stromová, v oblasti žije aj líška obyčajná, vlk dravý, rys ostrovid a medveď 

hnedý 

vtáky: orol skalný, myšiak hôrny, tesár čierny, ďubník trojprstý, trasochvost horský, 

ľabtuška vrchovská, vodnár potočný, oriešok obyčajný, vrchárka modrá, vrchárka 

červenkastá, červienka obyčajná, králik zlatohlavý, králik ohnivohlavý, sýkorka uhliarka, 

sýkorka chochlatá, sýkorka čiernohlavá, sojka obyčajná, orešnica perlavá, čížik 

obyčajný, krivonos obyčajný 
 

Trvanie zájazdu: 3 dni 

Termín zájazdu: jún - september 

Náročnosť: stredne ťažká až ťažká 

Ubytovanie: horské chaty 

 

 
 

 

 

Cena pre 1 účastníka: 

480,- € / 1 osoba 

280,- € / 2 osoby 

260,- € / 3 – 5 osoby 

250,- € / 6 – 10 osôb 

 

Cena zahŕňa: dopravu, ubytovanie na 

dve noci, sprievodcu počas celého 

zájazdu, odborného miestneho 

sprievodcu, monokulárny ďalekohľad, 1-

krát cestu lanovkou, poistenie CK voči 

insolventnosti 

Cena nezahŕňa: stravu, individuálne 

cestovné poistenie  

 

 

PONUKA 2015 

Pozorovanie svišťov a kamzíkov v Tatrách 2015 

Termín: 19. – 21. jún 2015  Cena: 230,- € 



Pozorovanie medveďov hnedých 
turistika trochu inak 
 

Mierime do oblasti väčšieho výskytu medveďov, kam práve v tomto období chodia aj 

medvede zo širšieho okolia. V oblasti sa pohybuje približne štyridsať medveďov a my 

ich budeme pozorovať z bezpečnej vzdialenosti 700 – 1 500 metrov, pomocou 

kvalitnej pozorovacej techniky.  

Navštívime miesta postihnuté kalamitou v roku 2004, takže okrem pozorovania 

samotných medveďov si povieme niečo aj o tejto problematike. Ukážeme si miesta, 

ktoré sú umelo zalesňované, ale aj miesta, ktoré boli ponechané na samovývoj. 
 

Cieľové druhy: 

cicavce: medveď hnedý, jeleň lesný, veverica stromová, v oblasti žije aj líška obyčajná, 

vlk dravý, rys ostrovid a vo vyšších polohách aj svište vrchovské tatranské a kamzíky 

vrchovské tatranské 

vtáky: tesár čierny, ďubník trojprstý, orol skalný, myšiak hôrny, vodnár potočný, oriešok 

obyčajný, červienka obyčajná, vrchárka modrá, králik zlatohlavý, králik ohnivohlavý, 

trasochvost horský, orešnica perlavá, sojka obyčajná, sýkorka uhliarka, sýkorka 

chochlatá, sýkorka čiernohlavá, čížik obyčajný, krivonos obyčajný 

 

Trvanie zájazdu: 3 dni 

Termín zájazdu: august – október 

Náročnosť: stredne ťažká 

Ubytovanie: *** penzión 

 

 
 

 

Cena pre 1 účastníka: 

425,- € / 1 osoba 

210,- € / 2 osoby 

195,- € / 3 – 5 osoby 

185,- € / 6 – 10 osôb 

175,- € / 11 a viac osôb 

Cena zahŕňa: dopravu, ubytovanie, 

služby odborného sprievodcu, 

zapožičanie ďalekohľadov, poistenie CK 

voči insolventnosti 

Cena nezahŕňa: stravu, individuálne 

cestovné poistenie 

PONUKA 2015 

Pozorovanie medveďov hnedých 2015 

Termín: 4. – 6. september 2015   Cena: 225,- € 

Termín: 25. – 27. september 2015 



Danielia ruja 
jednodňový výlet za pozorovaním danielej zveri v okolí Skalice 
 

Okolie Skalice ponúka veľké množstvo lákadiel. Zaujmú nielen kultúrne pamiatky 

a vinárstvo, mnohých do týchto končín láka aj príroda. Na pomedzí Záhorskej nížiny 

a Bielych Karpát sú ideálne podmienky pre danieliu zver. Tá sa v týchto končinách 

zdržiava v mnohopočetných stádach, ktoré sú aj vďačným objektom fotografovania. 

V októbri prebieha u danielov ruja, pri ktorej zažijete neopakovateľné chvíle, chŕkanie 

(ručanie) danielov a súboje týchto impozantných zvierat. Okrem danielov tu žijú srnce, 

diviaky a jelene. Z malých šeliem tu žijú líšky, jazvece a lasice a kuny. 
 

Cieľové druhy: 

cicavce: daniel škvrnitý, jeleň lesný, srnec lesný, zajac poľný, diviak lesný 

vtáky: žlna zelená a žlna sivá, tesár čierny a ďalšie druhy ďatľov, glezg obyčajný, drozd 

trskotavý, viaceré druhy sýkoriek, brhlík obyčajný 
 

Program výletu: Stretnutie v skorých ranných hodinách, presun na lokalitu. Pomalý 

pochod až na miesta, kde prebieha danielia ruja. Pozorovanie zveri, v prípade záujmu 

fotografovanie, do obedných hodín. Potom krátky presun do centra Skalice, prestávka 

na individuálny obed a prehliadku mesta (rotunda Sv. Juraja, Jurkovičov Dom kultúry, 

Jezuitský kostol a kláštor, Farský kostol Sv. Michala Archanjela, kalvária, mestské 

hradby a ďalšie). Okolo 14:00 odchod. Návrat do Bratislavy približne okolo 15:00. 

 

Termín výletu: október 

Náročnosť: stredne ťažká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena pre 1 účastníka: 

50,- € / 2 osoby 

45,- € / 3 – 4 osoby 

40,- € / 5 – 8 osôb 

Cena zahŕňa: dopravu, služby 

odborného sprievodcu, zapožičanie 

ďalekohľadov 

Cena nezahŕňa: stravu, individuálne 

cestovné poistenie  

 

 

 

PONUKA 2015 

Danielia ruja 2015 

Termín: 10. október 2015   Cena: 35,- € 



Kamzíčia ruja 
zájazd za pozorovaním vysokohorských druhov vo Vysokých Tatrách 
 

Vysoké Tatry sú najmenšími veľhorami na svete, kde sa zachovala jedinečná 

endemická fauna. Medzi tieto endemity možno zaradiť kamzíka vrchovského 

tatranského, ktorý je symbolom TANAPU. 
 

Cieľové druhy: 

cicavce: kamzík vrchovský tatranský, svišť vrchovský tatranský, jeleň lesný, srnec lesný, 

veverica stromová, v oblasti žije aj líška obyčajná, vlk dravý, rys ostrovid a medveď 

hnedý 

vtáky: orol skalný, myšiak hôrny, tesár čierny, ďubník trojprstý, vodnár potočný, oriešok 

obyčajný, sýkorka uhliarka, sýkorka chochlatá, sýkorka čiernohlavá, sojka obyčajná, 

orešnica perlavá, čížik obyčajný, krivonos obyčajný 
 

Trvanie zájazdu: 3 dni 

Termín zájazdu: október 

Náročnosť: stredne ťažká 

Ubytovanie: horská chata 

 

 

 
 

 

Cena pre 1 účastníka: 

490,- € / 1 osoba 

290,- € / 2 osoby 

270,- € / 3 – 5 osoby 

260,- € / 6 – 10 osôb 

 

Cena zahŕňa: dopravu, ubytovanie na 

dve noci, sprievodcu počas celého 

zájazdu, odborného miestneho 

sprievodcu, monokulárny ďalekohľad, 1-

krát cestu lanovkou, poistenie CK voči 

insolventnosti 

Cena nezahŕňa: stravu, individuálne 

cestovné poistenie  

 

 

PONUKA 2015 

Kamzíčia ruja 2015 

Termín: 30. október – 1. november 2015 Cena: 240,- € 



Jelenia ruja 
dvojdňový zájazd za pozorovaním zveri v Malých Karpatoch 
 

Hrebene Malých Karpát sú obklopené kultúrnou krajinou. Napriek tomu ukrývajú 

mnoho tajomných prírodných zákutí. Len na niektoré z nich sa na jeseň koncentrujú 

stáda jelenej zveri, ktoré sa tu schádzajú zo širokého okolia. Pred našimi očami sa 

odohrá nádherné divadlo v podobe ručiacich jeleňov, počas ktorého nám môžu 

nabehnúť aj zimomriavky. Poďte s nami zažiť jesennú jeleniu ruju. 
 

Cieľové druhy: 

cicavce: jeleň lesný, muflón lesný, srnec lesný, daniel škvrnitý, zajac poľný, diviak lesný 
vtáky: žlna zelená a žlna sivá, tesár čierny a ďalšie druhy ďatľov, sova obyčajná 
 

Program zájazdu: Stretnutie o 16:00, presun na lokalitu. Odchod do lesa približne 

o 17:00, pomalý pochod až na miesta, kde prebieha toto neskutočné divadlo. Tu si 

ustelieme senník, ktorý bude naším nocľažiskom. Počkáme na príchod jeleních 

samcov, ktoré sa ohlásia svojím nezabudnuteľným ručaním. Ručanie síce už budeme 

počuť počas pochodu, ale sledovať toto divadlo počas mesačnej noci, pri mesiaci 

tesne po splne je nezabudnuteľné. Ráno bude nasledovať prechádzka po okolí 

a postupný presun k miestu, odkiaľ vyrazíme smerom domov. Návrat do Bratislavy je 

naplánovaný medzi 13:00 -14:00 hod. 
 

Trvanie zájazdu: 2 dni 

Termín zájazdu: september 

Náročnosť: stredne ťažká 

 

 

 

Cena pre 1 účastníka: 

55,- € / 2 osoby 

50,- € / 3 – 4 osoby 

45,- € / 5 – 8 osôb 

Cena zahŕňa: dopravu, služby 

odborného sprievodcu, zapožičanie 

ďalekohľadov, poistenie CK voči 

insolventnosti 

Cena nezahŕňa: stravu, individuálne 

cestovné poistenie  

 

 

 

 



 



Malé Karpaty 
jednodňový výlet zameraný na vtáky listnatého lesa a viníc 
 

cieľové druhy: bocian čierny, orol kráľovský, včelár lesný, sokol sťahovavý, sokol rároh, 

dudok chochlatý, žlna zelená, žlna sivá, ďateľ hnedkavý, ďateľ bielochrbtý, penica 

jarabá, muchárik malý, muchárik bielokrký 
 

Termín výletu: marec – jún 

Náročnosť: stredne ťažká 

 

 
 

 

 

Cena pre 1 účastníka: 

50,- € / 2 osoby 

40,- € / 3 – 4 osoby 

35,- € / 5 – 7 osôb 

30,- € / 8 – 10 osôb 

25,- € / 11 a viac osôb 

Cena zahŕňa: dopravu, služby 

odborného sprievodcu, zapožičanie 

ďalekohľadov a príručiek na určovanie 

vtáctva 

Cena nezahŕňa: stravu, individuálne 

cestovné poistenie  

Vtáky Dunaja 
poldňový výlet zameraný na zimujúce a migrujúce vodné vtáky 
 

cieľové druhy: potápky, husi, tisíce rôznych druhov kačíc, kormorán malý, orliak 

morský, kaňa močiarna, bahniaky počas migrácie, čajky 

 

Termín výletu: november – apríl 

Náročnosť: ľahká 

 

 
 

 

 

Cena pre 1 účastníka: 

45,- € / 2 osoby 

40,- € / 3 – 4 osoby 

35,- € / 5 – 7 osôb 

25,- € / 8 – 10 osôb 

20,- € / 11 a viac osôb 

Cena zahŕňa: dopravu, služby 

odborného sprievodcu, zapožičanie 

ďalekohľadov a príručiek na určovanie 

vtáctva 

Cena nezahŕňa: stravu, individuálne 

cestovné poistenie  



Devínska Kobyla 
poldňový výlet zameraný na stepné a lesostepné druhy 
 

cieľové druhy: vtáctvo: bocian biely, včelár lesný, sokol myšiar, včelárik zlatý, tesár 

čierny, kavka tmavá, penica jarabá, slávik obyčajný; plazy: jašterica zelená, slepúch 

lámavý, užovka obojková, užovka stromová; hmyz: modlivka zelená, vidlochvost 

feniklový, sága stepná, májka obyčajná; rastlinstvo: hlaváčik jarný, poniklec 

veľkokvetý, kosatec nízky, kavyľ ivanov, jasenec biely, vstavačovité, jaseň mannový 
 

Termín výletu: marec – august 

Náročnosť: ľahká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena pre 1 účastníka: 

40,- € / 2 osoby 

35,- € / 3 – 4 osoby 

30,- € / 5 – 7 osôb 

25,- € / 8 – 10 osôb 

20,- € / 11 a viac osôb 

Cena zahŕňa: dopravu, služby 

odborného sprievodcu, zapožičanie 

ďalekohľadov a príručiek na určovanie 

vtáctva 

Cena nezahŕňa: stravu, individuálne 

cestovné poistenie  

Niva Moravy 
poldňový výlet zameraný na vtáky vodných biotopov 
 

cieľové druhy: bocian čierny, beluša veľká, kačica chrapačka, včelár lesný, orliak 

morský, orol kráľovský, haja tmavá, sokol rároh, chrapkáč poľný, ďateľ prostredný, 

žlna zelená, žlna sivá, tesár čierny, svrčiak zelenkavý, svrčiak riečny, svrčiak 

slávikovitý, trsteniarik veľký, penica jarabá; bobor európsky 
 

Termín výletu: február – október 

Náročnosť: ľahká 

 

 
 

Cena pre 1 účastníka: 

40,- € / 2 osoby 

35,- € / 3 – 4 osoby 

30,- € / 5 – 7 osôb 

25,- € / 8 – 10 osôb 

20,- € / 11 a viac osôb 

Cena zahŕňa: dopravu, služby 

odborného sprievodcu, zapožičanie 

ďalekohľadov a príručiek na určovanie 

vtáctva 

Cena nezahŕňa: stravu, individuálne 

cestovné poistenie  



Národný park Neusiedler See – Seewinkel  
bahniaky na dosah ruky 

 

Chránené územie Národných parkov Neziderské jazero – Seewinkel v Rakúsku a Fertő-

Hanság v Maďarsku dnes pokrýva približne 300 km². Vďaka ochrane, ktorú vtáctvu a 

ostatným zvieratám poskytujú oba národné parky, sú vtáky navyknuté na prítomnosť 

ľudí a dá sa k nim často priblížiť veľmi blízko a pekne ich pozorovať. Pozorovanie 

vtáctva navyše uľahčuje množstvo pozorovateľní, či už ide o kryty, alebo početné veže. 

V apríli sa v informačnom centre národného parku v dedinke Illmitz pravidelne koná 

Pannonian BirdExperience – stredoeurópsky vtáčkarský veľtrh. 
 

cieľové druhy: hus divá, kazarka pestrá, kačica lyžičiarka, hrdzavka potápavá, 

chochlačka bielooká, lyžičiar biely, bučiak veľký, volavka purpurová, beluša veľká, 

kormorán malý, kršiak rybár, chriaštele, šišila bocianovitá, šabliarka modronohá, 

kulík piesočný, kulík morský, močiarnica mekotavá, hvizdák veľký, kalužiaky, 

bojovník bahenný, čajka čiernohlavá, dudok chochlatý, kúdeľníčka lužná, fúzatka 

trstinová 

 

Trvanie zájazdu: 1 alebo 2 dni 

Termín zájazdu: marec – september 

 

Náročnosť: ľahká  

Ubytovanie: rodinný penzión 

 

Cena za sprevádzanie slovenčine pre 

1 účastníka (1-dňový výlet): 

70,- € / 2 účastníci 

50,- € / 3 – 4 účastníkov 

40,- € / 5 – 7 účastníkov 

35,- € / 8 – 10 účastníkov 

30,- € / 11 a viac účastníkov 

 

Cena za sprevádzanie slovenčine pre 

1 účastníka (2-dňový zájazd): 

155,- € / 2 účastníci 

145,- € / 3 – 5 účastníkov 

115,- € / 6 – 10 účastníkov 

95,- € / 11 a viac účastníkov 

 

Cena zahŕňa: dopravu, ubytovanie (iba 

2-dňový zájazd), polpenziu (iba 2-

dňový zájazd), sprievodcu počas celého 

zájazdu, zapožičanie ďalekohľadov a 

príručiek na určovanie vtáctva, 

poistenie CK voči insolventnosti 

Cena nezahŕňa: individuálne cestovné 

poistenie

 

 

PONUKA 2015 

Jar na Neziderskom jazere 2015 

Termín:  25. apríl 2015   Cena: 27,- € (25,- € zľavnená) 

http://www.birdexperience.org/en/


Drop veľký – najťažší lietajúci vták v Európe  
stredoeurópsky vtáčí klenot 

 

Repkové strniská v okolí Bratislavy lákajú 

veľké kŕdle zimujúcich dropov. Na prvý 

pohľad monotónna krajina poskytuje 

útočisko pre tento ohrozený druh. Nížinné 

lokality s vynikajúcim poľnohospodárskym 

manažmentom vo východnom Rakúsku sú 

skvelým miestom na pozorovanie dropov 

počas toku. Predvádzajúce sa dropy, ktoré 

našuchoria svoje perie až vyzerajú ako veľká 

biela gulička, sú zárukou skvelého zážitku. Pohodlné pozorovateľne uľahčujú prístup a 

pozorovanie. Jemne zvlnenú krajinu využívajú ako svoje loviská aj druhy, akými sú 

myšiarka močiarna, kaňa popolavá či orol kráľovský. Drop veľký patrí medzi najťažšie 

lietajúce vtáky sveta. Samce môžu vážiť až neuveriteľných 22 kilogramov. Rozpätie ich 

krídel môže dosahovať až 2,7 metra. Tento pôvodne stepný vták obýva v našom 

regióne najmä poľnohospodársku krajinu. Najväčšie populácie v Európe sa dajú nájsť 

až v ďalekom Španielsku.  

 

Trvanie výletu: 1/2 dňa alebo 1 deň 

Termín výletu: 1/2-dňový zájazd 

november – začiatok marca, 1-dňový 

zájazd koniec marca – máj 

 

Náročnosť: ľahká  

 

Cena za sprevádzanie slovenčine pre 

1 účastníka (1/2-dňový výlet): 

40,- € / 2 účastníci 

35,- € / 3 – 4 účastníkov 

30,- € / 5 – 7 účastníkov 

25,- € / 8 – 10 účastníkov 

20,- € / 11 a viac účastníkov 

Cena za sprevádzanie slovenčine pre 

1 účastníka (1-dňový výlet): 

75,- € / 2 účastníci 

55,- € / 3 – 4 účastníkov 

45,- € / 5 – 7 účastníkov 

40,- € / 8 – 10 účastníkov 

35,- € / 11 a viac účastníkov 

 

Cena zahŕňa: dopravu, sprievodcu 

počas celého zájazdu, zapožičanie 

ďalekohľadov a príručiek na určovanie 

vtáctva 

Cena nezahŕňa: stravu, individuálne 

cestovné poistenie 

 

PONUKA 2015 

Tok dropa veľkého 2015 

Termín:  18. a 19. apríl 2015 Cena: 33,- € (29,- € zľavnená) 

 



Kombinácie výletov v okolí Bratislavy: 

 

Vtáky Dunaja a Drop veľký 
 

Dĺžka trvania: 1/2 dňa 

Termín zájazdu: november – marec 

Náročnosť: ľahká 

 

Devínska Kobyla a Niva 

Moravy 
 

Dĺžka trvania: 1/2 dňa 

Termín zájazdu: marec – august 

Náročnosť: ľahká 

 

 

Cena pre 1 účastníka: 

60,- € / 2 osoby 

50,- € / 3 – 4 osoby 

40,- € / 5 – 7 osôb 

35,- € / 8 – 10 osôb 

25,- € / 11 a viac osôb 

 

Cena zahŕňa: dopravu, služby 

odborného sprievodcu, zapožičanie 

ďalekohľadov a príručiek na 

určovanie vtáctva 

Cena nezahŕňa: stravu, individuálne 

cestovné poistenie 

 
Autori fotografií v tejto publikácii: Michal Blaško, Ján Dobšovič, Tomáš Hulík, 

Tomáš Kaliský, Philip Kwan, Metod Macek, Maroš Margetín, Peter Orolín, Michal 

Richter, Katarína Slabeyová, Ján Svetlík, Michal Šeďo, Martin Špilák 



 



V roku 2015 sme pre vás pripravili niekoľko pravidelných aj úplne nových 

vychádzok a 3 cyklovýlety za poznávaním prírody v okolí Bratislavy: 

 

Vychádzky: 

24. január   Zimný výstup na vrchol Vápennej (753 m n.m.) 

1. marec   Vodné vtáctvo na Hrušovskej zdrži 

1. a 3. marec  Nočné hlasy našich sov 

21. marec   Za dravcami na Devínske jazero 

29. marec   Prvé jarné kvety 

1. máj   Včeláriky a slovenské orchidey 

15. september  Vtáky mestských parkov a záhrad 

7. november  Za vtákmi Rusovským parkom 
 
Cyklovýlety: 

22. marec   Za dravcami na Devínske jazero 

13. jún   Do bocianej obce Marchegg 

1. september  Jesenná migrácia vtákov  
 

 

 

 

V našej ponuke na rok 2015 nájdete aj: 

 
 
Kurzy poznávania vtáčích hlasov na Železnej studničke 

víkendy 11. – 12. apríl, 23. – 24. máj 





Kvety a hmyz Devínskej Kobyly 
jednodňový kurz pre stredne pokročilých fotografov zameraný na 

fotenie kvetov a hmyzu 
 

Na tomto kurze sa naučíte fotiť pohybujúci sa hmyz, používať správne osvetlenie a 

odrazové plochy pri fotení rastlín. Vyskúšate si makro fotografiu a zároveň si ukážete 

ako správne zasadiť objekty do kompozície pri fotení krajiny. Devínska Kobyla je 

dobrou lokalitou aj pre naučenie sa fotografovania za zlých svetelných podmienok, 

akými je napríklad ostré slnko. 
 

Termíny kurzu: 11. apríl 2015 

Cena kurzu pre 1 účastníka: 95,- € 

Cena kurzu zahŕňa: inštrukcie lektora Tomáša 

Hulíka a jeho asistenciu, diskusiu a zhodnotenie 

nafotených fotografií, obed, poistenie voči 

úpadku cestovnej kancelárie a zapožičanie 

techniky na stiahnutie fotografií 

Cena kurzu nezahŕňa: dopravu, zapožičanie 

fototechniky, individuálne cestovné poistenie, konzumné pri večernom posedení 

 

Vtáky a zver Neziderského jazera 
dvojdňový kurz pre stredne pokročilých fotografov zameraný na 

fotenie vtákov a zveri 
 

Kurz je určený najmä pre fotenie pomocou teleobjektívov a je zameraný na využívanie 

kompozície. Vyskúšame si fotenie vtáctva z krytov, a aj plachých zvierat (napr. sysľov) 

mimo krytov. Naučíme sa fotiť aj za zlých svetelných podmienok, za šera, prípadne 

tmy a vyskúšame si aj fotografovanie nočnej oblohy. 

 

Termín kurzu: 16. - 17. máj 2015 

Cena kurzu pre 1 účastníka: 220,- € 

Cena kurzu zahŕňa: inštrukcie lektora Tomáša 

Hulíka a jeho asistenciu, sprievodcovské služby 

počas celého zájazdu, dopravu, ubytovanie, 

polpenziu, poistenie CK voči insolventnosti a 

zapožičanie techniky na stiahnutie fotografií 

Cena kurzu nezahŕňa: zapožičanie fototechniky, 

obedy a individuálne cestovné poistenie 

 
 



Vtáky a jeseň v Národnom parku Hortobágy 
trojdňová fotoexpedícia zameraná na fotenie vtáctva, jesennej 

atmosféry a kultúrnych tradícií v Maďarsku 
 

Fotoexpedícia je určená pre fotografov zaujímajúcich sa o fotografiu prírody, človeka, 

ako aj ich vzájomného spolužitia. Fotiť budeme najmä migrujúce žeriavy popolavé, ale 

aj ďalšie druhy vtáctva viazaného na vodné či stepné biotopy. Atmosféra ranných 

hmiel na rozhraní vodných plôch a stepi, či západy slnka v kombinácii s letiacimi 

žeriavmi prinášajú nezabudnuteľný zážitok. 
 

Termín fotoexpedície: 9. – 11. október 2015 

Cena fotoexpedície pre 1 účastníka: 295,- € 

Cena fotoexpedície zahŕňa: sprievodcovské 

služby a inštrukcie lektora Tomáša Hulíka počas 

celého zájazdu, dopravu, ubytovanie, polpenziu, 

miestne poplatky, poistenie CK voči insolventnosti 

Cena fotoexpedície nezahŕňa: zapožičanie 

fototechniky, obedy a individuálne cestovné 

poistenie 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WATCHING.SK – cestovná kancelária zaoberajúca sa 

popularizovaním pozorovania vtáctva a prírody, a 

organizovaním výletov a zájazdov za ich poznávaním 
 

 výlety za pozorovaním vtáctva, rastlín a zveri 



 stopovanie vlkov, rysov a medveďov 

 pozorovanie medveďov, jeleňov, danielov, muflónov, 

kamzíkov, svišťov a bobrov 

 fotokurzy, fotoexpedície a fotosprevádzanie 

 kurzy vtáčích hlasov 

 firemné akcie (teambuilding) 

 ponúkame sprevádzanie, v slovenčine, angličtine, nemčine, 

holandčine a čínštine 
 

Viac info: 

Telefón:  +421 948 495 111 

 +421 903 751 330 

E-mail:  info@watching.sk 

Facebook:  bird watching sk 

Twitter:   watchingSK 
 

www.watching.sk 


