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VIEDEŇ - ZOO SCHONBRUNN
PRATER – MADAME TUSSAUDS

TERMÍN:
/ pre kolektív podľa požiadavky /
CENA: 23 €
V cene je doprava lux. autobusom, sprievodca CK, poistenie insolventnosti CK
Možný príplatok: poistenie, vstupenky
PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 5.30 hod., príchod do Viedne, návšteva zámku Schonbrunn - prechádzka prekrásnymi záhradami s fontánami, skvostnou japonskou záhradou s jazierkom, možnosť prehliadky Irrgartten obrovského záhradného labyrintu – bludiska, miestnosť krivých zrkadiel, hrajúce dlaždice, hlavolamy ...,
Dom púšte, Palmový skleník, v prípade záujmu prehliadka interiéru – Imperial Tour, Grand Tour
Zoologická záhrada – najstaršia ZOO na svete, ktorá pochádza z čias panovania Márie Terézie. Žije tu
viac ako 750 druhov zvierat z celého sveta - v klietkach, aj voľných výbehoch – slony, levy, tigre, žirafy, mrože, medvede ...Za najväčšiu atrakciu, ktorá nie je bežná v zoologických záhradách, možno považovať pandy veľké a medvedíky koala. Zaujímavosťou je Dom dažďového pralesa – tu uvidíte netopiere, vtáčiky, Dom hmyzu, akvária, terária
Prehliadka historického centra mesta–Hofburg, Graben, Stefansdom, Kärtner, Opera, Radnica, Parlament...
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 bývalý kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger. Exponáty sú predstavené 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, 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...
Osobné voľno v zábavnom parku Prater, ktorý ponúka viac ako 250 zábavných a akčných atrakcií, medzi
nimi aj najstarší retiazkový kolotoč na svete.Najznámejšie je viedenské obrie koleso, z ktorého je úchvatný
pohľad na celé mesto. O zábavu a napätie sa postará niekoľko autodromov, motokárskych dráh, trampolíny,
domy hrôzy, lietajúci koberec, kabinet smiechu, bludisko, minigolf, hojdačky. V detskom vláčiku
Liliputhbahn sa môžete vydať na vyhliadkovú jazdu, navštíviť Pratermuseum, Planetárium
Odchod na Slovensko o cca 18,00 hod.
Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

