Státní zámek Veltrusy, jehož historie sahá do počátku
18. století, se nachází 25 kilometrů severně od Prahy
nedaleko města Kralupy nad Vltavou v centru malebného krajinářského parku o rozloze téměř 300 hektarů.
V nabídce zámeckého edukačního centra Schola naturalis najdete řadu programů, díky kterým se blíže seznámíte nejen se samotným zámkem, ale i s parkem,
historií zahrad nebo s barokním slohem, ve kterém byl
zámek postaven. Navštívit můžete také běžné prohlídkové okruhy či výstavy.
Návštěvu našeho areálu si můžete prodloužit na několik
dní. Pro vzdělávací pobyty nabízíme ubytování ve zrekonstruované hospodářské budově a stravování v zámecké
restauraci.
Rovněž můžete navštívit kavárnu či sezónní občerstvení,
které se nacházejí v areálu zámku.

UBYTOVÁNÍ

CO NABÍZÍME

NA ZÁMEK
ZA ZÁBAVOU
A VZDĚLÁNÍM

vzdělávací programy navazující na RVP
sportovní aktivity
učebny
ubytování
stravování
celoroční provoz
300 ha krajinářského parku s pavilonky

www.zamek-veltrusy.cz

projížďku koňským povozem nebo na koni
sezónní výstavy
příjemnou atmosféru a ochotu vyjít vám vstříc

POVOZ

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY

KAM V OKOLÍ
Veltruský areál protíná cyklostezka podél Vltavy, po
které můžete podél vody dojet do Prahy nebo naopak
třeba až do Drážďan.

RESTAURACE KAVÁRNA

UBYTOVÁNÍ

VÍTEJTE

V dochozí vzdálenosti čtyř kilometrů se nachází renesanční zámek Nelahozeves, vedle něhož naleznete
rodný dům Antonína Dvořáka, blízké přístaviště
nabízí okružní plavby po Vltavě.
Pokud u nás strávíte více času, můžete se vypravit na
delší výlet. K tomu se nabízí třeba naučná stezka do
muzea másla v Máslovicích, hora Říp nebo hrad
Okoř, soutok Labe a Vltavy, nad kterým se tyčí zámek
Mělník, zámek v Brandýse nad Labem, bývalé sídlo Rudolfa II. nebo Stará Boleslav s kostelem, kde
byl zabit sv. Václav. V dosahu je také barokní pevnost
Terezín.

Ubytování, pár kroků od zámku a zámecké restaurace,
se nachází v prvním patře bývalé hospodářské budovy,
která prošla kompletní rekonstrukcí.
Pokoje jsou přístupné pouze po venkovním dřevěném
schodišti. Každý z pokojů disponuje vlastní koupelnou
a sociálním zařízením. Jejich vybavení je jednoduché,
s důrazem na pohodlí. Celková kapacita ubytovny je 26
lůžek ve 12 pokojích.
Nabízíme:
2 jednolůžkové pokoje
8 dvoulůžkových pokojů
1 třílůžkový pokoj
1 pětilůžkový pokoj
V přízemí hospodářské budovy můžete využít přednáškový sál o kapacitě cca 50 osob, který je vybavený tabulí,
promítacím zařízením, plátnem a internetovým připojením.

PROGRAMY EDUKAČNÍHO
CENTRA SCHOLA NATURALIS
NA ZÁMKU VELTRUSY
PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY

NABÍDKA JARO, LÉTO

Vzdělávací centrum Státního zámku Veltrusy nabízí edukační programy,
které vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu. Žáci mateřských,
základních a středních škol si tu mohou vybraná témata zažít na vlastní kůži.
Další informace na: www.zamek-veltrusy.cz/edukacni-centrum-schola-naturalis nebo www.facebook.com/scholanaturalis / Rezervace: kaderabkova.katerina@npu.cz, +420 778 751 562

NA ZÁMKU
PŘED STO LETY

SLADKÝ ŽIVOT CITRUSŮ

Jak se asi žilo na zámku před sto lety? Vydejte se
s námi na návštěvu k hraběti a hraběnce. Nepotkáme
sice žádné prince a princezny, ale podíváme se, jak na
zámku žili poslední šlechtici, jak hospodařili anebo jak
si užívali chvíle volna a zábavy.

Citronová holčička Nela alias Citro-Nela se jednoho
dne probudila v obchodě obklopena dalšími citrony. Ani
jeden z nich nevěděl, odkud se tu na světě vzali. Vydejme se spolu s Nelou na návštěvu do skleníku, kde
se nám snad podaří odhalit její kořeny.

Program je určený nejmenším dětem, představí hraběte jako hospodáře a lovce, s hraběnkou nahlédneme do
jídelny a seznámíme se s pěstováním jejích oblíbených
květin. Přiblížíme si dobové cestování a charitativní
činnost, běžnou součást života šlechtice. Na program
může navazovat výtvarná dílna.

Program je určen pro nejmenší děti, které zavede do
zámecké oranžerie. Děti se prostřednictvím vyprávění,
hry, smyslové a hudební aktivity i výtvarné činnost seznámí s funkcí budovy a vybranými rostlinami, jejichž
plody znají často pouze z regálů supermarketů.
Cílová skupina: děti ve věku 4–8 let
Cena: 40 Kč / žák
Délka: 60 min

Cílová skupina: děti ve věku 4–11 let
Cena: 30 Kč / žák (40 Kč spolu s výtvarnou dílnou)
Délka: 40 min (spolu s výtvarnou dílnou 60 min)

SKŘÍTKOVÉ A VÍLY
Veltruský zámek a park obývají bytosti, které vidí pouze
děti. Vydáme se spolu do parku, a budeme-li opatrně našlapovat, nechají nás nahlédnout do svého světa. Skřítci
chrání přírodu parku a bez nich by vládl všude jen nepořádek a zmar. Poznáme i víly: u vody Rusalku a v lese
divokou Metelici.
Program těží z přírodního a kulturního bohatství veltruského zámeckého areálu. Při hrách, pohybu a zpívání se děti
seznámí s vybranými mytickými postavami české lidové
kultury a nahlédnou do minulosti romantického parku. Dostanou příležitost jak k pozornému naslouchání a tréninku
komunikace a paměti, tak i k vlastní tvořivé práci.
Cílová skupina: děti ve věku 4–8 let
Cena: 60 Kč / žák
Délka: 120 min

