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VIEDEŇ – LINZ  – SOĽNÁ  KOMORA  

ARS Electronica - múzeum budúcnosti 

   

  TERMÍN:  
pre kolektív podľa požiadavky 

CENA:  73 €  

 

V cene je doprava lux. autobusom, ubytovanie na 1 noci s raňajkami, prehliadky so  

sprievodcom CK, poistenie CK proti insolventnosti 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

 

PROGRAM: 

1.deň: odchod zo Žiliny v skorých  ranných  hodinách, príchod do Viedne, prehliadka vybraného  múzea  a 

   historického centra, pokračovanie do Linzu, ubytovanie 

 

2.deň: raňajky, prehliadka Linzu – mesta, ktoré bolo v roku 2009 vyhlásené za hlavné  európske mesto kul-   

   túry, návšteva  ARS  ELECTRONICA „ Múzea budúcnosti“ . Navštívite jedinečné vedecké centrum, kde  

   získate množstvo poznatkov z rôznych oblastí. Špeciálny výstavný priestor, ktorý predstavuje fascinujúci  

   pohľad do digitálneho sveta počítačov a predstavuje najnovšie technológie a média. 

Po skončení prehliadky návrat do Žiliny, v prípade záujmu možnosť predĺženia pobytu    

 

ARS  Electronica  Center  je výstava s interaktívnymi  inštaláciami z výskumných laboratórií, ktoré sú ume-  

lecky stvárnené a predstavujú vývojové trendy. Predstavuje nielen mediálne umenie, ale masívny vývoj vied  

o živej prírode a ich revolučný vplyv na náš svet a ľudstvo. Interdisciplinárne expozície vznikajú vďaka spo-  

lupráci umelcov, tvorcov a inžinierov. Vydáte sa na fascinujúcu cestu plnú nových poznatkov a veľkých pre- 

kvapení, na výstavu „Nové  obrazy človeka“, s unikátnymi fotografiami sietnice ľudského oka a možnosťou 

nahliadnuť do anatómie ľudského tela v BrainLab, RoboLab dokumentuje  využitie robotov v každodennom 

živote,BioLab slúži na výskum mikrokozmu a genetických technológií,FabLab podnecuje kreativitu a umož- 

ní vám vytvoriť vlastný umelecký 3D objekt...  Navštívte stálu expozíciu „GeoCity“ s interaktívnym plánom 

mesta Linz či množstvom prehľadne spracovaných  štatistických údajov o životnom prostredí človeka a zaži-

jete úchvatnú 3D show „Deep Space  
 
v období máj – október  je možné navštíviť Soľnú baňu, Veľkú ľadovú a Mamutiu jaskyňu 

 

kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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