
RAKOUSKO - VÍDEŇ
Dům hudby (Haus der Musik)
Ve městě hudby, je jedno místo, které učaruje nejen 
vašim uším, ale i očím - interaktivní Dům hudby. 
Zde hudbu nejen uslyšíte, ale zvuky a tóny i uvidíte, 
ucítíte a budete si moci vytvořit své vlastní hudební 
kompozice. Průvodcem na cestě Vám budou 
počítačové instalace.

Výstavy umění ve Vídni
Umění. Umění. Umění a ještě jednou umění…  
Návštěva výstavy dle aktuální nabídky (Museum 
Quartier, Leopoldovo muzeum, Albertina)

Ekologická zahrada Tulln + Mezinárodní 
výstava orchidejí
Tulln – první ekologická zahrada v Evropě, více než 65 
vzorových zahrad, naučný chodník v korunách stromů 
(od dubna do října). 
Mezinárodní světová výstava orchidejí a kouzlo květů 
všech tvarů a barev.  Klosterneuburgský klášter Orangery 
představuje mezinárodní výstavu orchidejí. Vyhřívaný 
výstavní stan v klášterní 
zahradě a oranžérii 
nabízí návštěvníkům 
množství zajímavých 
vystavovatelů a návrhů.  
(cca březen)

NĚMECKO   
Míšeň
Kolébka evropského porcelánu s tradicí již od roku 
1710, kdy zde vznikla první manufaktura na výrobu 
tohoto jedinečného produktu. Během prohlídky 
uvidíte namáhavou výrobu porcelánu a seznámíte se 
s tradicí a kulturou stolování.

Drážďany
Galerie Zwinger a prohlídka Obrazárny starých 
mistrů, Státní umělecké sbírky Drážďany. Patří 
k nejvýznamnějším a nejstarším muzejním komplexům 
na světě.  Procházka po historickém centru města.

Moritzburg
Pohádkový zámek uprostřed uměle vytvořeného 
rybníka, kde se natáčel film Tři oříšky pro Popelku. 
Možnost spojit s prohídkou Drážďan či Míšně.

Jste milovníci umění? Navštivte s námi zajímavé výstavy, galerie a muzea. Prozkoumejte skrytá tajemství umělců… 

VÝSTAVY A UMĚNÍ

Cena od:  790 Kč / osoba

Cena zahrnuje:

              

Cena od:  650 Kč / osoba

Cena zahrnuje:

            

Ceny od:  890 Kč / osoba

Ceny zahrnují:

           

Cena od:  690 Kč / osoba

Cena zahrnuje:

               

Další tipy: Mnichov (Muzejní 

čtvrť), Berlín (Muzejní ostrov) Další tip: Květinový park            

Keukenhof v Nizozemsku

BEZPLATNÁ LINKA 800 138 241, e-mail: zajezdy@kristof-jazyky.cz12
c e s t o v n í  k a n c e l á ř


