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CISÁRSKA  VIEDEŇ  A DOM  MORÍ 

  
ZÁJAZD Z PROGRAMU CK TRIP „Spoznávame krajinu našich susedov“ 

TERMÍN: pre kolektív podľa požiadavky 
    CENA: 39 € 

V cene je doprava autobusom, sprievodca CK 

Možný príplatok: poistenie, vstupenky 

Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné kilometre. 

    PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny v skorých ranných hodinách. Po príchode do Viedne pri okružnej jazde získate prehľad o meste od 

jeho počiatkov až po súčastnosť. Na Ringstrasse, ktorá obklopuje staré mesto, uvidíte skvostné kultúrne budovy, múzeá 

a pamiatky, ktoré sa striedajú s luxusnými palácmi. Počas celého dňa budete obdivovať majestátnosť cisárskej Viedne. 

Habsburský rod patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie panovnícke rody v Európe. Členovia rodu dosadli na cisársky 

trón Svätej rímskej ríše, na nemecký, český, uhorský a španielsky trón, vďaka sobášnym zväzkom i na francúzsky a 

portugalský trón, vládli nad veľkou časťou Európy, v Afrike a Amerike /vďaka španielskym zámorským kolóniám/, aby 

sa napokon stali cisármi Rakúskeho cisárstva. 

 

Najskôr navštívime Dom morí – bývalý protiletecký kryt, ktorý za svojimi múrmi ukrýva najväčší podvodný svet v Ra-

kúsku a poskytuje neopakovateľný zážitok z nevšedného výletu pod hladinu mora.V expozícii je žralok mlatkohlavý, 

živočíchy tropických korálových morí, dravé pirane, krokodíly, tarantule, jedovaté škorpióny, niekoľkometrové pytóny, 

nebezpečné mamby, najväčší suchozemský krab na svete – Coconat crab, barakúdy, morské korytnačky, na záver sa 

prejdete tropickou záhradou s voľne pobehujúcimi opičkami a lietajúcimi farebnými vtákmi. Farebný živý exotický svet 

V Dome morí sa rozprestiera na ploche asi 4.000 m2 s viac ako 10 tis. exemplármi,  žije tu viac ako 6 tis. zvierat zo 

všetkých kontinentov. Vyhliadka zo strechy budovy poskytuje nezabudnuteľný pohľad na celú Viedeň. Je tu možnosť 

nákupov suvenírov, fotografovanie bez blesku. 
 

Presunieme sa do historického centra, pri pešej prehliadke uvidíte skvostné kultúrne budovy a budovy politických inšti-

túcií ako Radnicu, Štátnu operu, múzeá a kostoly, luxusné paláce, Štefánsky dóm – gotický symbol Viedne, ktorý 

každého očarí svojou impozantnosťou a mystikou, Hofburg... Budeme mať aj osobné voľno na vychutnanie noblesnej 

atmosféry a ruchu veľkomesta, občerstvenie a nákupy drobných suvenírov.  

 

 

Odchod na Slovensko o cca 17,30 hod. 

 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 

 

 

    

 

 
 

Pre kolektív prispôsobíme program podľa požiadavky, napríklad – Prater, Múzeum Madame Tussauds, Schonbrunn... 

 

Cena je kalkulovaná na základe cien dopravy v decembri 2022 
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