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DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY ponúkame 
V CK TRIP -  HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu 

VIEDEŇ –  OSN  A  MÚZEÁ 

   
 

                                                                 TERMÍN: podľa požiadavky 

                                                                              CENA: 23 € 

V cene je doprava autobusom, prehliadka centra so sprievodcom CK, prehliadka vybraného múzea 

Možný príplatok: prehliadka sídla OSN, cestovné poistenie 

Cena je kalkulovaná zo Žiliny, pri odchode mimo trasu účtujeme prístavné km 

PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny o cca 6.00 hod., príchod do  Viedne,  návšteva sídla OSN vo Viedni,  prehliadka  vybraného 

múzea, pešia prechádzka s výkladom sprievodcu -  historické centrum mesta – Hofburg, Graben,  Stefansdom, 

Kärtner, Opera, Radnica, Parlament... 

 

      OSN vo Viedni – je popri New Yorku, Ženeve a Nairobi jedným zo štyroch sídel  OSN, sídlom niekoľkých or- 

      ganizácií a organizačných jednotiek. V rámci prehliadky sa dozviete informácie o vzniku  OSN, práci v oblasti 

      kontroly drog, zločinu, problematike utečencov, o mierovom využití vonkajšieho  vesmíru a atómovej energie, 

      zákaze testovania jadrových zbraní. Sprístupnené sú výstavy a prehliadka konferenčnej miestnosti.  Prehliadku 

      sídla OSN vám zabezpečíme v slovenčine. 

Ponuka múzeí: 

 - Prírodo-historické a Umelecko-historické – založené už pred 250 rokmi Františkom I., manželom Márie Teré- 

  zie. Unikátna Egyptsko-orientálna a antická zbierka, legendárna kolumbijská kytica... 

- Hofburg – Klenotnica 

- Techické múzeum - modely, počítačové stanice, filmy, experimenty, umelecké inštalácie 

- Albertina  

- Vojenské múzeum 

 

V prípade záujmu za príplatok: 

-  prehliadka – Dom morí – viac ako 6000 zvierat zo všetkých kontinentov – žraloky, morské korytnačky, tropic- 

   ké hady, pirane..., dom trópov s vlhkou tropickou atmosférou a vodopádmi, voľne lietajúce farebné vtáky, opi-     

   ce, park krokodílov ... 

-  prehliadka – Dom  motýľov – umiestnený v nádhernom  pavilóne – tropická  záhrada s exotickými  rastlinami, 

   voľne lietajúcimi motýľmi 

- Schonbrunn – prehliadka interiérov, ZOO.... 

 

Odchod o cca 17,30 hod., príchod do Žiliny do 22.00 hod. 

 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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