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VIEDEŇ – MAUTHAUSEN  -  LINZ 

ARS Electronica - múzeum budúcnosti 

MAUTHAUSEN  -  KONCENTRAČNÝ  TÁBOR 

   

  TERMÍN:  
pre kolektív podľa požiadavky 

CENA:  82 €  
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noci s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

Cena je kalkulovaná zo Žiliny, v prípade odchodu z iného miesta cenu prispôsobíme počtu km 

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

centra, ubytovanie 

 

2.deň: raňajky, odchod do Mauthausenu, prehliadka  koncentračného  tábora, „Schodisko smrti“, dokumentárny film, 

kameňolom, prehliadka mestečka. Pokračovanie do Linzu, návšteva Ars Electronic, prehliadka mesta, odchod na Slo-

vensko, príchod v nočných hodinách 

 

Mauthausen – koncentračný tábor, kde v priebehu 2. sv. vojny zahynulo vyše 200 tis. väzňov. Patril k najhorším na-

cistickým  likvidačným  táborom, kde ľudia  zomierali v neľudských  podmienkach a splynovaním.  Bývali  väčšinou  

pod otvoreným  nebom, určení na vyhladenie  prácou a zaznamenali sa aj prípady kanibalizmu. Do  povedomia  celej 

Európy vstúpil  Mauthausen ako vyhladzovací tábor, ktorý mal povesť najhoršieho miesta na zemi. Nacisti sa tu vyží- 

vali v mučení a zabíjaní väzňov, ktorí boli likvidovaní zastrelením, na šibenici, v plynovej komore,v elektrických drô-

toch, zomierali na epidémie spôsobené katastrofálnymi hygienickými  podmienkami, hladom a vyčerpaní prácou v ka-

meňolome. 

 

Linz – mesto, ktoré bolo v roku 2009 vyhlásené za hlavné európske mesto kultúry, 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 naj- 

novšie technológie a média. ARS Electronica Center  je výstava s interaktívnymi  inštaláciami z výskumných labora- 

tórií, ktoré sú umelecky  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 

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

ní, 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 umožní vám vytvoriť vlastný umelec- 

ký 3D objekt...  Navštívite stálu  expozíciu „GeoCity“ s interaktívnym  plánom  mesta Linz či množstvom  prehľadne 

spracovaných  štatistických údajov o životnom prostredí človeka a zažijete úchvatnú 3D show „Deep Space“ 

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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