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VIEDEŇ – PAMIATKY A MÚZEÁ 

       
 

    TERMÍN: podľa požiadavky 

    
CENA: 21,50 € 

V cene je doprava autobusom, prehliadka Viedne so sprievodcom CK, návšteva Technického múzea 

Možný príplatok: cestovné poistenie 

 

PROGRAM: 
Odchod v ranných hodinách, po príchode do Viedne návšteva  Schonbrunnu - prehliadka  exteriéru cisárskeho 

zámku, najkrajšieho barokového paláca v Rakúsku. Pri prechádzke zámockým parkom s krásnymi barokovými 

kvetinovými záhradami, sochami a fontánami  prejdeme popri Krásnej fontáne, Rímskych ruinách až ku Gloriette 

s výhľadom na mesto.  

Prehliadka Technického múzea, ktoré je rajom pre bádateľov všetkých vekových kategórií a dokázali by ste tam 

stráviť aj niekoľko dní. Pre deti je pripravených množstvo interaktívnych inštalácií, pomôcok pre názorné pocho-

penie fungovania fyzikálnych zákonov, strojov a zariadení. Na prvom medziposchodí sa nachádzajú interaktívne 

exponáty z oblasti fyziky a mechaniky, prvé poschodie je venované využívaniu energie a počiatkom techniky. 

Nájdete tam výstavu venovanú parným strojom, energetike, elektrine, inštalácie venované baníctvu, hutníctvu a 

strojárenstvu. Zblízka môžete vidieť rozobratú parnú lokomotívu, strojársku dielňu, archaický sústruh, veľké 

modely strojov, tovární, elektrární, dokonca aj atómovej, ropných ťažných veží, lodí, železníc. Deti si môžu 

vyskúšať napríklad rotoped alebo malú turbínu, ktorými môžu vyrábať elektrinu alebo ovládať model plachetnice. 

Na ďalšom podlaží je expozícia áut, lodí, lietadiel a železníc a na najvyššom poschodí venovanom komunikačným 

sieťam nájdete poštu, telegraf, telefón, rádio a televíziu, kde sa môžete zahrať pred kamerou na moderátora, 

exponáty z oblasti vývoja polygrafie, hudobných nástrojov a spotrebnej elektroniky, prvé laptopy či mobilné 

telefóny  

Presun do historického centra, kde uvidíte skvostné kultúrne budovy a budovy politických inštitúcií ako Radnicu, 

Parlament, Štátnu operu, múzeá a kostoly, luxusné paláce, Štefánsky dóm – gotický symbol Viedne, ktorý každé-

ho očarí svojou impozantnosťou a mystikou, Hofburg..., osobné voľno. 

O cca 18,00hod. odchod na Slovensko 

 

Skupina žiakov nad 40 osôb – pedagógovia zdarma 
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