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VIEDEŇ – Z00, PAMIATKY A MÚZEÁ 

   
 

TERMÍN: podľa požiadavky 

    CENA: 23 €  

V cene je doprava autobusom, prehliadka Viedne so sprievodcom CK, návšteva Naturhistorische, 

Kunsthistorische, Technického, Vojenského..., alebo iného múzea podľa výberu 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupné do Z00 Schonbrunn 

PROGRAM: 

Odchod zo Žiliny o cca 5.30 hod., po príchode do Viedne prehliadka historického centra: Hofburg, Graben, 

Stefansdom, Kärtner,Opera,Radnica, Parlament, návšteva Naturhistorische múzea, alebo Technického múzea 

Presun do Schonbrunnu, prechádzka prekrásnymi záhradami s fontánami, skvostnou japonskou záhradou 

s jazierkom, prehliadka exteriérov, Gloriette, návšteva Zoologickej záhrady 

Naturhistorische museum – jedno z hlavných vedeckých múzeí na svete, vyhodnotené ako 10 najlepšie. Má 
nenahraditeľné exponáty, ako napríklad 25.000 rokov starú Venuša z Willendorfu, pred viac ako 200 rokmi 

zaniknutú  Stellerova morskú kravu, obrie kostry dinosaurov a ďalšie unikáty  v 39 priestranných výstavných 

halách. Bolo postavené na uschovanie a prezentáciu obrovských zbierok Habsburgovcov z cisársko-kráľov-

ského prírodovedeckého kabinetu 
Zoologická záhrada – najstaršia  ZOO  na svete, ktorá pochádza z čias panovania Márie Terézie, niekoľko-

krát vyznamenaná titulom najlepšia na svete.  Žije tu viac ako 750 druhov zvierat z celého sveta - v kliet-

kach, 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 

Technické múzeum vo Viedni je rajom pre bádateľov všetkých vekových kategórií a dokázali by ste tam stráviť aj 

niekoľko  dní. Pre deti je pripravených  množstvo interaktívnych  inštalácií, pomôcok pre názorné pochopenie fun-

govania fyzikálnych zákonov, strojov a zariadení. Na prvom medziposchodí sa nachádzajú interaktívne exponáty z 

oblasti fyziky a mechaniky, prvé poschodie je venované využívaniu energie a počiatkom techniky. Nájdete tam výstavu 

venovanú parným strojom, energetike, elektrine, inštalácie venované baníctvu, hutníctvu a strojárenstvu. Zblízka 

môžete  vidieť rozobratú  parnú  lokomotívu, strojársku dielňu, archaický sústruh, veľké modely strojov, tovární, 

elektrární, dokonca aj atómovej, ropných  ťažných  veží, lodí, železníc. Deti si môžu  vyskúšať napríklad rotoped alebo 

malú turbínu, ktorými môžu vyrábať elektrinu alebo ovládať model plachetnice. Na ďalšom podlaží je expozícia áut, 

lodí, lietadiel a železníc a na najvyššom poschodí venovanom  komunikačným sieťam nájdete poštu, telegraf, telefón, 

rádio a televíziu, kde sa môžete zahrať pred kamerou na moderátora, exponáty z oblasti vývoja polygrafie, hudobných 

nástrojov a spotrebnej elektroniky, prvé laptopy či mobilné telefóny 

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

 

Skupina viac ako 40 žiakov – pedagogický doprovod zdarma 
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