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Jednodňové výlety pre kolektívy

Výlety do zahraničia

Budapešť – akvárium a tropikárium  20 EUR

Historická Viedeň  14 EUR

Prírodovedné zážitkové centrum 
na Malom Žitnom ostrove (Szigetköz)  12 EUR

Seegrotte, Baden a zámok Laxenburg  15 EUR

Návštívime najvýznamnejšie pamiatky Budapešti, hlavného mesta Maďarska: vyhliadkovú terasu – Citadelu, Parlament, 
areál Budínskeho hradu, Rybársku baštu, Matejov chrám, operu a Námestie hrdinov. Opustíme centrum veľkomesta a pre-
sunieme sa do morského akvária a tropikária, kde vás očaria morské akváriá s pestrofarebnými rybami a 1,6 mil. litrové 
žraločie akvárium s 12 m dlhým tunelom. Cez nerozbitné panoramatické sklo môžete sledovať tigrovaných i hnedých žra-
lokov, raje, pirane a ďalšie druhy pestrofarebných tropických rýb, dohromady vyše 100 druhov živočíchov. Veľkým zážitkom 
je aj “malý výlet” do tropického pralesa, v ktorom zahrmí, zaprší a osvieži ospalých aligátorov. Záujemcovia môžu 
absolvovať hodinovú okružnú plavbu po Dunaji, kde mosty i skvosty mesta uvidia z inej perspektívy. 

Hlavné mesto Rakúska, Viedeň, je už stáročia centrom vedy, umenia, kultúry aj hudby. Bohatá história a vzácne pamiat-
ky každoročne prilákajú milióny návštevníkov z celého sveta. Navštívime letnú rezidenciu Habsburgovcov v Schönbrunne 
a rozsiahly zámocký areál. Prehliadka pokračuje po známej turistickej trase v centre mesta, starobylé uličky lemujú paláce 
z minulých storočí a významné budovy ako Rakúsky parlament, Viedenská štátna opera, radnica, Umelecko-historické múze-
um, Prírodovedné múzeum, Hofburg, Kostol sv. Petra, Albertina a najvýznamnejšia gotická stavba Rakúska, Dóm sv. Štefana. 

Formou hier a pokusov sa zoznámite so zákonmi prírody nášho sveta a vesmíru. V interaktívnom experimentálnom 
prírodovednom zážitkovom centre, na rozlohe 3600 m2, vás čakajú tajomstvá a zákonitosti štyroch prírodných 
prvkov: zeme, vody, vzduchu a ohňa, a navyše 50 pútavých hier ako plavebná komora s diaľkovým ovládaním, 
živý vodný priestor, ktorý pomocou podvodných kamier umožňuje návštevníkom sledovať život živočíchov pod 
vodnou hladinou, generátor vĺn a cunami, simulátor zemetrasenia, mravenisko, šepkajúce zrkadlo a simulátor 
lietadla. Unikátom je 40 m2 Mini Space World vybavený mobilnými kozmickými loďami a  satelitmi a  mobilné 
planetárium, ktoré je domovom pre virtuálne cesty do vesmíru. 

Navštívime obľúbenú turistickú atrakciu, podzemné jazero Hinterbrühl a  jedinečný labyrint jaskynných 
systémov, chodieb a kvapľových hál. Čakajú nás prechádzky po štôlňach a romantická plavba motorovou loďou 
priamo na najväčšom podzemnom jazere v Európe. Naša ďalšia cesta smeruje do kúpeľného mestečka Baden 
a na Laxenburgský zámok, ktorý bol po stáročia letným sídlom habsburských panovníkov. Zámocký park zdobia 
pozoruhodné stavby a romantický „Františkov hrad“, ktorý je postavený na ostrovčeku uprostred rybníka. Cisársky 
pár, František Jozef I. a Alžbeta „Sisy“, práve na tomto mieste strávili svoje medové týždne.

HIT roka

TOP

CENA ZAHŔŇA:  dopravu luxusným autobusom z Bratislavy, sprievodcu, 
 pri počte 40 platiacich osôb 3 osoby zdarma. 
CENA NEZAHŔŇA:  Union poistenie 1,10 €/deň/osoba a vstupné.

ZOO v Schönbrunne  14 EUR

Adventná Viedeň  14 EUR

Zoologická záhrada vo Viedni má viac prívlastkov, je najstaršia na svete, najmodernejšia v Európe, najnavšte-
vovanejšia v Rakúsku. Žije tu vyše 500 druhov zvierat: pandy, koaly, africké slony, ľadové medvede, nosorožce, 
opice, kolónia pelikánov a ďalších 4 000 zvierat. Súčasťou areálu je akvárium a terárium, pavilón dažďového 
pralesa, pavilón púšte a veľmi atraktívny polárny pavilón s tučniakmi. Od roku 2003 sa Viedenská ZOO pýši aj 
pandami obrovskými, ktoré pochádzajú z Číny.

Čaro adventu si vychutnáme na uliciach Viedne, navštívime vianočný trh v  Schönbrunne a  na Radničnom námestí 
a necháme sa zlákať vôňou adventného punču a sladkostí každého druhu. Sviatočne vyzdobené mesto nás zláka aj na 
prehliadku pamätihodností a následne aj na nákupy darčekov na vianočných trhoch.

obľúbené

termíny po celý rok

história a zábava



�

Bazilika v Mariazelli   22 EUR

Schloss Hof  12 EUR

Turistická oblasť Wachau je malebné údolie Dunaja, ktoré je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Je charakteristické 
vinicami, zrúcaninami hradov a  rázovitými dedinkami. Počas zájazdu navštívime mesto Melk, ktoré je západnou 
vstupnou bránou do Wachau. Mesto je známe svojim rozsiahlym barokovým benediktínskym kláštorom, ktorý sa 
nachádza na brale 60 metrov nad Dunajom. Kláštorný kostol je majstrovským dielom barokového umenia.
V programe pokračujeme krátkou zastávkou v mestečku Dürstein a v meste Krems, kde navštívime zachovalé historické 
jadro, meštianske domy, cirkevné stavby a pevnosť.

Mariazell je významné rakúske pútnické miesto v Hornom Štajersku. Uprostred nádhernej alpskej prírody cieľom cesty 
pútnikov je majestátna päťloďová bazilika a „Magna Mater Austriae“, ani nie meter vysoká ranogotická soška Panny Márie 
s  Ježiškom. Po prehliadke baziliky možnosť návštevy krížovej cesty a  návštevy pohyblivých jasličiek. Počas osobného 
voľna môžete navštíviť miestnu klenotnicu alebo výrobňu medovníkov. Cestou späť zastávka pri jazere Erlaufsee.

Prehliadka najväčšieho zámockého komplexu v  strednej Európe. Reprezentatívny barokový zámok 
dokumentuje život šľachty v  minulých storočiach. Barokový zámok lemujú terasovité záhrady a  obrovský 
hospodársky statok, v areáli sa nachádza remeselnícky dvor, tropická záhrada – sklenník, záhony s liečivými 
a cudzokrajnými rastlinami, v mini ZOO je 200 domácich a exotických zvierat.

Po prehliadke zámku navštívime „čokoládovňu“ firmy Hauswirth v  Kittsee. V  Csoko-csárde majú 
návštevníci možnosť ochutnať čokoládové dobroty a prípadne ich aj zakúpiť za výhodné ceny.

 Salzburg leží na úpätí Álp, na rieke Salzach. Mesto je známe jedinečným historickým centrom, je klenotnicou ume-
nia a historických pamiatok. Dominantou mesta je pevnosť Hohensalzburg a dóm. Dóm je najvýznamnejšou cirkev-
nou pamiatkou Salzburgu, pýši sa dvomi 79 m vysokými vežami a 72 m vysokou kupolou, jedinečná je aj výzdoba 

interiéru. Mesto zdobia fontány, kláštory, množstvo kostolov a veľa zelene a kvetov. Významnou pamiatkou 
je Mozartov rodný dom a nákupná ulica Getreidegasse s cechovými tabuľami z 15. – 18. storočia.

pre milovníkov histórie a čokolády

„Zoologická záhrada piatich kontinentov“ a zámok Lešná   20 EUR

Moravský kras   20 EUR

V zoologickej záhrade v Lešnej sa nachádza flóra a fauna piatich kontinentov, tropický prales, ale aj romantický zámok. 
Veľkým lákadlom sú slony, žirafy, levy, tigre, tučniaky, klokany, ale aj ďalších 211 druhov zvierat. V tropickom pralese 
Yucatan okrem krokodílov, leguánov a rastlín zo Strednej Ameriky sa nachádza aj zlomok mayskej civilizácie. Dominantou 
anglického parku je rozprávkový zámok Lešná, známy svojou drevorezbárskou výzdobou interiéru a rozsiahlou zbierkou 
porcelánu a striebra.

Moravský kras je chránená krajinná oblasť, je jednou z  najvýznamnejších krasových oblastí v  strednej Európe. 
Navštívime Punkevskú jaskyňu, ktorá sa vyznačuje bohatou kvapľovou výzdobou, má najkrajšiu výzdobu spomedzi 
jaskýň Moravského krasu. Prehliadka suchej časti jaskyne je spojená s  plavbou po rieke Punkva. K  svetoznámej 
priepasti „Macocha“ sa prepravíme lanovkou a z vyhliadkovej plošiny môžeme obdivovať krásu krajiny.

klenot Rakúska

Lednický zámok  15 EUR

Brno a Slavkov u Brna  18 EUR

Pozývame vás na prehliadku Lednicko-valtického areálu, prehliadku barokového zámku vo Valticiach a neoromantického 
Lednického zámku s rozľahlým zámockým parkom. Zámky sa nachádzajú uprostred nádhernej prírody a sú obklopené 
ďalšími pozoruhodnými stavbami ako je antický letohrádok, kolonáda, kaplnky, turecký minaret, či zrúcanina 
stredovekého hradu. Sprístupnené reprezentatívne miestnosti vynikajú predovšetkým rezbárskou výzdobou.

V  Slavkove navštívime reprezentačné priestory barokového zámku a  miesto bitky „Troch cisárov“. Dobu 
napoleonských výprav pripomína Mohyla mieru a  v  historickom múzeu expozícia priebehu bitky, vojenskej 
techniky a  virtuálna bitka. Potom nás čaká presun do Brna. Druhé najväčšie mesto Českej republiky sa pýši 

množstvom skvostných pamiatok, magnetom pre turistov je Námestie slobody, Dóm sv. Petra a Pavla, 
Kostol sv. Tomáša, Stará radnica, Kašňa Parnas či Hrad a pevnosť Špilberk. 

Údolie Wachau – Melk, Dürstein, Krems  20 EUR

dýcha históriou

tel.: 02/ 63 45 14 32, 0911 55 83 55

Salzburg  42 EUR


