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VIEDEŇ – DOM  MORÍ,  MADAME TUSSAUDS 

  
 

TERMÍN: podľa požiadavky 
 

    CENA: 22 € 
V cene je doprava autobusom, sprievodca CK, prehliadka múzea podľa výberu 

Možný príplatok: poistenie, vstupenky 

    PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o cca  5.30 hod., po príchode do Viedne návšteva Domu morí – bývalý protiletecký kryt, ktorý za 

svojimi múrmi ukrýva najväčší podvodný svet v Rakúsku a poskytuje neopakovateľný zážitok z nevšedného výletu pod 

hladinu mora.V expozícii je žralok mlatkohlavý, živočíchy tropických korálových morí, dravé pirane, krokodíly, ta-

rantule, jedovaté  škorpióny, niekoľkometrové  pytóny,  nebezpečné mamby, najväčší suchozemský krab na svete – Co-

conat crab, barakúdy, morské korytnačky, na záver sa prejdete tropickou záhradou s voľne pobehujúcimi opičkami a lie-

tajúcimi farebnými vtákmi. V Dome morí žije viac ako 6000 zvierat zo všetkých kontinentov. Vyhliadka zo strechy bu-

dovy poskytuje nezabudnuteľný pohľad na celú Viedeň, je tu možnosť nákupov suvenírov, fotografovanie bez blesku 
 

Pokračovanie do centra, krátka pešia prehliadka historických pamiatok, návšteva Prírodovedného múzea, jedného z hlav-

ných vedeckých múzeí na svete, vyhodnotené ako 10 najlepšie. Má nenahraditeľné exponáty, ako napríklad 25.000 rokov 

starú Venušu z Willendorfu, pred viac ako 200 rokmi zaniknutú  Stellerova morskú kravu, obrie kostry dinosaurov a ďalšie 

unikáty v 39 priestranných výstavných halách. Bolo postavené na uschovanie a prezentáciu obrovských zbierok Habsbur-

govcov z cisársko - kráľovského prírodovedeckého kabinetu. Prenesiete sa históriou našej planéty cez ukážky rozmanitosti 

prírody až k počiatkom našej kultúry. Na prízemí uvidíte fascinujúce drahokami a minerály, vzácne skameneliny, gigantic-

ké dinosaury, ukážky slávneho pravekého umenia.Na prvom poschodí ohromujúce druhy rôznych zvierat z celého sveta, od 

prvokov po vysoko rozvinuté cicavce.   

Možnosť návštevy múzea podľa výberu: Vojenské, Technické, Umelecko-historické, Klenotnica Horburg... 

 

Presun do Prátra, kde je otvorené múzeum voskových figurín Madame Tussauds, čím sa Viedeň stala jedenástym mestom 

na svete, kde môžete navštíviť túto  atrakciu. Predstaví sa vám 65 figurín, prvá postava, ktorá vás „privíta“ je herec a bý-

valý kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger. Exponáty sú interaktívne, takže si budete môcť posedieť na gauči pri 

Zigmundovi  Freudovi, či Márii Terézii, zahrať na bubny so skupinou Queen... Ďalej uvidíte cisára Františka  Jozefa, cisá-

rovnu Sissi, kancelárku  Merkelovú, kráľovnu Alžbetu, dalajlámu, Jozefa Haydna, Mozarta, jazdca formule 1 Nikiho Lau-

du, Nicol Kidmanovú,  Johnyho Deppa, Angelinu Jolie, Michaela Jacksona, Elvisa Presleyho, Napoleona... 

 

Osobné  voľno v zábavnom  parku Prater, ktorý ponúka  viac ako 250 zábavných a akčných  atrakcií, medzi nimi aj najstar- 

ší retiazkový kolotoč na svete. Najznámejšie je viedenské obrie koleso, z ktorého je úchvatný pohľad na celé mesto. O zá-

bavu a napätie sa postará niekoľko autodromov, motokárskych dráh, trampolíny, domy hrôzy, lietajúci koberec, kabinet 

smiechu, bludisko, minigolf, hojdačky. V detskom vláčiku Liliputh-bahn sa môžete vydať na vyhliadkovú jazdu, navštíviť 

Pratermuseum, Planetárium 

 

Odchod na Slovensko o cca 17,30 hod. 

 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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