Oáza Sibírskeho Tigra
Termálne kúpalisko – Podhájska
OÁZA SIBÍRSKEHO TIGRA je unikátnym Slovenským projektom vytvoreným pre záchranu tigra ussurijskeho.
Tiger pásavý ussurijský je celosvetovo evidovaný v zozname ohrozených druhov zvierat a je zaradený do kategórie I. zákona CITES.
Hlavným cieľom projektu je zachrániť aspoň jednu populáciu tigra ussurijskeho pred vyhubením, aby ich potomkovia prispeli k udržaniu genetickej
rovnováhy celosvetového chovu týchto vzácnych a chránených zvierat. Dnes v zmenšujúcej sa tajge na pokraji oblasti Amuru na rusko-čínskych hraniciach vo
voľnej prírode nájdete už len pár kusov tigra ussurijskeho. Je to výsledok ustavične zhoršujúcej sa kvality životného prostredia a pytliactva.
Na Slovensku neďaleko obce Kostolná pri Dunaji sa už v týchto dňoch nachádza chránené miesto a útočisko pre tigra ussurijskeho - sibírskeho pred jeho
vyhubením. Naša nadácia pre tieto krásne zvieratá vybudovala expozíciu s humánnejšou predstavou "srdca prírody ". To znamená, že sme vytvorili pre ne
imitáciu ich prirodzeného prostredia spolu s rastlinami, vodou, ležiacimi drevenými pňami a vyvýšenými posedmi, ktoré slúžia pre mláďatá a aj dospelým
tigrom k ich prirodzeným hrám. Tieto tigre žijú na samote a ich areál je obklopený lesom a poliami. Zvieratá majú priamy kontakt s pôdou, vysokou divo
rastúcou trávou, hustými kríkmi a stromami. V OÁZE SIBÍRSKEHO TIGRA sa nachádza 30 tigrov a dva levy. Najmladšou obyvateľkou je naša princeznička Suria.
Termálne kúpalisko Podhájska, poskytuje návštevníkom možnosť oddychu a rekreácie tak v letnom ako i v zimnom období.
Na prvý pohľad neuveriteľné, ale je to tak. Slovensko má more, voda je totiž unikátom porovnateľným s vodou Mŕtveho mora. Slovenské „Mŕtve more“
uzdravilo už tisícky ľudí. Liečivé účinky silne mineralizovanej vody sa okrem iného prejavujú najmä u pacientov s problémami pohybového ústrojenstva, pri
chorobách dýchacích ciest, u kožných ekzémov, rovnako pri ochoreniach zažívacieho traktu (najmä pri poruchách činnosti pankreasu, sleziny). Pôsobenie
kúpeľa na zdravie ľudí možno prirovnať k homeopatii. Koncentrácia prvku lítium rozširuje pôsobnosť vody a napomáha pri liečbe dny, zmes jodidov stimuluje
štítnu žľazu, fosforečnany a vápnik pôsobia na doliečenie zlomenín a zmiernenie bolestivých stavov. Bohatá koncentrácia síranov, kyseliny kremičitej a
boritej, výrazne napomáhajú a liečia ekzémové a iné kožné ochorenia. Silné ozdravujúce účinky vody sa prejavujú u ľudí trpiacich reumatizmom, cievnymi a
kĺbovými ochoreniami, pretrvávajúcimi bolesťami chrbta. Voda stabilizuje stavy ľudí trpiacich osteoporózou, artrózou a artritídou.
Počas letnej turistickej sezóny je návštevníkom termálneho kúpaliska k dispozícii areál o rozlohe 12 ha, kde sa nachádza 10 bazénov s geotermálnou i s
úžitkovou vodou s teplotami 18 °C až 40 °C, tobogán, prírodné soláriá na slnenie s bujnou vegetáciou, športoviská, ponuka gastronomických služieb formou
bufetov, reštaurácií, kaviarní, cukrární. Počas zimnej turistickej sezóny sú v ponuke 3 bazény s geotermálnou vodou s teplotami 18 °C až 40 °C,. Wellness
centrum Aquamarin zasa ponúka komplex služieb pre oddych a relaxáciu. Vo wellness centre je návštevníkom k dispozícii vnútorný i vonkajší bazénový svet,
vitálny svet, turecký kúpeľ Hammam, oddychové priestory, vodný bar, botanická záhrada a kaviareň. Vnútorný bazénový svet ponúka, rekreačný bazén,
integrovaný víriví bazén, detský bazén, turecký bazén. Vonkajší bazénový svet ponúka, relaxačný termálny bazén, detský termálny bazén, Kneippov kúpeľ,
Slovenská sauna, ochladzovací bazén a bio bazén. Vitálny svet ponúka, fínsku saunu, bio saunu, soľnú saunu, bylinkovú saunu, ochladzujúci kúpeľ, vodné
peklo, morský kúpeľ, tropický kúpeľ, tepidárium, ľadopád, vedro odvahy.

ADIŠ s.r.o.
Bilíkova 16
841 01 Bratislava

Slovenská Sporiteľňa a.s.
0182660332/0900
IBAN: SK2609000000000182660332

+421 905 327 848
+421 902 284 205
adisdoprava@gmail.com

Oáza Sibírskeho Tigra
Termálne kúpalisko - Podhájska
Termín zájazdu: 07.03.2015
Odchod autobusu: 8:15hod. (je potrebné prísť k autobusu najneskôr 15 min.pred odchodom)
Návrat späť: cca 19:00 hod.
Miesto nástupu a výstupu: parkovisko pri Istropolise
Cieľ cesty: Termálne kúpalisko Podhájska
Cena za dopravu: 11,-€/1osoba ( v cene je započítaný 2,-€ príspevok pre Oázu Sibírskeho Tigra )
Poistenie: počas prepravy sú všetky osoby + batožina zahrnuté do poistenia vozidla. Mimo
vozidlo sa nevzťahuje poistenie. Je potrebné si poistenie zabezpečiť individuálne!
Úhrada za dopravu: celú čiastku je potrebné uhradiť najneskôr 3 dni pred odchodom na účet v Slovenskej Sporiteľni
0182660332/0900, IBAN SK2609000000000182660332.

Minimálny počet osôb: 42
Cena lístku v Podhájskej: deti do 3r. – 0,-€, deti od 3r. do 15r. – 7,-€, dospelý – 11,-€. Tieto ceny platia pre 3hod.vstup, počas
víkendu nie je možné si zakúpiť celodenný lístok. Pre skupiny nad 20 osôb sa poskytuje zľava 10%.
Tieto lístky kupuje na mieste organizátor zájazdu.
Bližšie informácie a objednanie zájazdu: Ivan Šimo ml. – 0905327848, alebo mail: adisdoprava@gmail.com
V prípade nezrealizovania zájazdu, Vám bude celá čiastka vrátená späť.
Ak zrušíte zájazd 3 dni vopred, bude Vám vrátená 70% čiastka
2 dni vopred, bude Vám vrátená 50% čiastka
1 deň, alebo v deň odchodu, bude Vám vrátené 0% čiastka
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