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VIEDEŇ –  PERLA  NA  DUNAJI 
2 – dňový program 

  

    
 

TERMÍN: podľa požiadavky 

                                                                               CENA: 55 € 
V cene je zahrnuté: doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc vo Viedni 

s raňajkami, návšteva vybraného múzea vo Viedni, prehliadka so sprievodcom CK 

 

Cena je kalkulovaná zo Žiliny, pri odchode z miesta mimo trasu vyúčtuje km podľa skutočnosti 

 

Možný príplatok:  individuálne vstupy, cestovné poistenie 

                                                                                

                                                                              PROGRAM: 

1.deň: odchod zo Žiliny o 5,30 hod., po príchode do Viedne zastávka v Schonbrunne,  prehliadka  záhrad a exteriéru zámku, 

Technické múzeum / v prípade záujmu Z00 za príplatok/, ubytovanie 

    

2.deň: raňajky, návšteva vybraného múzea /Umeleckohistorické, Prírodovedné, Vojenské – Arzenál, Albertina, Klenotnica v 

Hofburgu/, prehliadka historického centra: Parlament, Radnica, Opera, Graben, Štefánsky dóm, v prípade  záujmu presun do 

Prátru /múzeum Madame Tussauds za príplatok, alebo  sídlo OSN za príplatok/,v čase  adventu  návšteva Vianočných trhov, 

odchod na Slovensko  

 

OSN VO VIEDNI – je  popri New Yorku, Ženeve a Nairobi jedným zo štyroch sídel OSN, sídlom  niekoľkých  organizácií 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 vám zabezpečíme v slovenčine, nemčine, anglič-

tine. 

        

 

MADAME TUSSAUDS - Viedeň sa tento rok stala jedenástym mestom na svete, kde môžete  navštíviť túto atrakciu. 

Predstaví sa vám 65 figurín, prvá postava, ktorá vás „privíta“ je herec a bývalý kalifornský guvernér Arnold Schwarzeneg-

ger. Exponáty sú predstavené  interaktívne, takže si budete môcť posedieť na gauči pri Zigmundovi Freudovi, či Márii  Teré- 

zii, zahrať na bubny so skupinou Queen... Ďalej uvidíte cisára Františka  Jozefa, cisárovnu  Sissi, kancelárku  Merkelovú, 

kráľovnu Alžbetu, dalajlámu, Jozefa Haydna, Mozarta, jazdca formule 1 Nikiho Laudu, Nicol Kidmanovú, Johnyho Deppa, 

Angelinu Jolie, Michaela Jacksona, Elvisa Presleyho, Napoleona... 

 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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