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                          SEEGROTTE HINTERBRUHL – DOM MORÍ VIEDEŇ 
Program: 

 

06:00 hod odchod zo Žiliny do Rakúska, kde sa neďaleko Viedne nachádza Seegrotte  
- najväčšie európske podzemné jazero. Jazerná jaskyňa, jedna z najimpozantnejších atrakcií sveta,  

vznikla v dôsledku obrovskej prírodnej katastrofy po odstrele vo vtedajšej sadrovej bani Hinterbruhl.  

Baňa zostala zatvorená až do tridsiatych rokov minulého storočia, kedy tento div objavil medzinárodný tím 
prieskumníkov jaskýň a iniciatíva nadšených odborníkov umožnila sprístupnenie tohoto pozoruhodného  
podzemného jazera  pre širokú verejnosť. Jaskyňa  Seegrotte sa okamžite stala obľúbenou turistickou atrakciou. 
V čase druhej svetovej vojny baňu obsadila armáda a štátna továreň Heinkel využívala dlhé chodby na výrobu 

lietadiel. Pracovalo tu 2000 robotníkov a boli tu vyrobené prvé stíhačky na svete s tryskovým pohonom. 

Model a časti letadla HE 162 sú v Seegrotte vystavené. Po vojne bola baňa Seegrotte znovu otvorená. 
Prehliadka vrátane romantickej plavby na motorovej lodi trvá približne 45 minút. 

 
Po prehliadke odchod autobusom do Viedne, kde pôvodne protiletecká veža z 2. svetovej vojny  

sa za takmer 7 desaťročí vyvinula na vedecky riadenú zoologickú záhradu s viac ako 10 000 zvieratami.  
Na 11 poschodiach možno obdivovať najrôznejšie druhy zvierat:  

žraloky, raje, korytnačky na vode aj na súši, jašterice všetkých druhov, hady, ryby zo sladkých i slaných vôd,  

vtáky, lietajúce líšky, rôzne opice, hmyz a mnoho ďalších, napríklad aj mláďatko korytnačky. 
Expozícia je naozaj veľkolepá a okrem zážitku zo ZOO vás čaká aj fantastický výhľad zo strešnej terasy  

a kulinárske špeciality v 360° strešnej reštaurácii.  
Na stránke Domu morí si môžete pozrieť ponuku jedál a rovnako aj rezervovať stôl. 

                       
17:00 hod. odchod na cestu späť, predpokladaný príchod do Žiliny do 21:00 hod.     
                                                                                                                                                                                            
Cena: 43 € / os za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK 
 

Nepovinný príplatok: vstupné v €      dieťa 5-14 r.                    14 – 60 r.           + 60 r.  
                                   Seegrotte               12                               18                      15   
                                              
                                                         dieťa 3-5 r.    6-15 r.   študent   dosp.os.       ZŤP  
                                   Dom morí              6,50        9,80        16,40      21,90        16,40 
 
                                   zájazdové poistenie UNION 3 €/os. 
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