
PRŮMYSLOVÉ A TECHNICKÉ OBORY    

Ceny zahrnují:

                  

Vhodné jako adventní 
zájezd s návštěvou trhů 
v Salzburgu!

Cena od:  1.490 Kč / osoba Cena od:  890 Kč / osoba

Cena od:  1.100 Kč / osoba
Cena od:  1.490 Kč / osoba

Cena od:  950 Kč / osoba

Cena od:  890 Kč / osoba

Automobilové a technické muzeum 
Sinsheim  
Na ploše 30 000m2 najdete 3 000 exponátů, např. 
originál legendární Concorde Air France, historická 
vozidla Maybach, hist. motocykly, vč. vozů Formule 1. 
V ceně návštěva IMAX 3D 
kina a vybraný dokumentární 
film (45 min).

Evropské technické muzeum Speyer  
Na ploše 150 000 m2 venkovní plochy a 25 000 m2 kryté 
plochy se nachází přes 3 000 exponátů - vesmírné 
lodi, auta veteráni, lodě i lokomotivy. V ceně návštěva 
IMAX 3D kina a vybraný 
dokumentární film (45 min).

Ars Electronica Center Linz  
Muzeum budoucnosti, které Vám hravou formou 
nabídne výlet do světa moderních technologií 
a výzkumu, možnost vyzkoušet si různé interaktivní 
pokusy z biotechnologie, 
neurologie nebo robotiky.

Linecké ocelárny VOESTALPINE   
Zopakujete si své znalosti z hodin chemie o výrobě 
surového železa a oceli. V případě zájmu prohlídka 
starého města Linz.

Red Bull Hangar 7 
u Salzburgu  
Salzburské letiště v sobě skrývá jedinečné technické 
exponáty (historická letecká flotila Flying Bulls 
a sbírka závodních automobilů Formule 1), skleněná 
budova ve tvaru leteckého křídla je navíc výjimečná 
architektonicky. 

Další tipy: Hornicko-technický park u Lipska, 

Deutsches Technikmuseum Berlin, Muzeum 

motorek Top Mountain v Rakousku…

Vídeň nejen pro techniky  
Technisches Museum Wien s unikátními exponáty ze 
světa techniky - nejstarší automobil světa z r. 1888, první 
elektromobil, originální dřevěné kamery, atd. V centru 
si prohlédneme velkolepou 
radnici, budovu Parlamentu, 
císařskou rezidenci Hofburg, 
Stephansdom a další.

Technické muzeum v Mnichově  
Jedno z největších muzeí vědy a techniky na světě 
(přibližně 28 000 exponátů). Mezi exponáty je 
např. rekonstrukce Guttenbergovy tiskařské dílny, 
Stephensonova lokomotiva 
Puffing Billy, první Benzův 
automobil, šifrovací stroje 
Enigma a mnoho dalších.

Muzeum vzducholodí Friedrichshafen
Zeppelin Museum se nachází na břehu Bodamského 
jezera a má nejvýznamnější 
a nejrozsáhlejší sbírku 
o cestování vzducholodí na 
světě. 

Továrna AIRBUS u Hamburku  
Nevšední zážitek Vás čeká v továrně na okraji Hamburku, 
kde probíhají montáže letadel AIRBUS A320, A380 
a dalších. V centru Hamburku  si pak užijete  vyhlídkovou 
plavba lodí po přístavu a na zájemce bude čekat prohlídka 
sovětské ponorky U-434 kotvící přímo na nábřeží.

Ať jste obdivovatelé rychlých aut, nadšenci do historických strojů nebo hledíte do moderní budoucnosti, s námi se podíváte 
do těch nejnavštěvovanějších muzeí kousek za hranice, kde objevíte technické klenoty a skvosty.

c e s t o v n í  k a n c e l á ř
BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241, e-mail: zajezdy@kristof-jazyky.cz 9

Cena od:  2.990 Kč / osoba

  2 dny/1 noc 

Cena od:  3.650 Kč / osoba

  2 dny/1 noc

Cena od:  1.050 Kč / osoba
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