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Chránit’ a�zachovávat’ druhy

ATRAKTÍVNE V KAŽDOM ROČNOM 
OBDOBÍ

Zoo disponuje pozoruhodnými, tropickými oázami, ktoré 
ponúkajú najmä v zimných mesiacoch jedinečný, blaže-
ný zážitok: Akvárium-terárium so svojím neporovnateľ-
ným korálovým útesom, veľká 
vtáčia klietka a dom s dažďo-
vým pralesom, pripomínajúci 
džungľu juhovýchodnej Ázie.

ZÁMOK, PARK A ZOO 
SCHÖNBRUNN SÚ NAJNA-
VŠTEVOVANEJŠÍMI KUL-
TÚRNYMI A VOĽNOČASOVÝ-
MI ATRAKCIAMI RAKÚSKA.

ZOO BOLA ZALOŽENÁ V 
ROKU 1752 A JE NAJSTAR-
ŠOU ZOO NA SVETE.

OBJAVOVANIE SCHÖNBRUNNU 
VLAKOM

So žltozelenými vláčikmi je možné pohodlne sa do-
stať do všetkých dôležitých miest zámockého parku 
Schönbrunn: od apríla do októbra denne od 10. do 18. 
hodiny, od marca do novembra podľa dohody.

Na ploche 17 hektárov žijú 
zvieratá zo všetkých konti-
nentov. V zčasti barokovom 
prostredí môžete stretnúť 
veľké pandy, koaly, nosorož-
ce, slony, tulene, orangutany, 
žirafy atď.

V Zoo Schönbrunn žije spolu viac ako 600, zčasti vyso-
ko ohrozených druhov zvierat.

  SVETOVÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO  
REŠTAURÁCIE A KAVIARNE

V hitstorickom centre Zoo vás 
očakáva Cisársky pavilón, baro-
kový klenot z 18. storočia, v kto-
rom sa dnes nachádza reštaurácia 
a kaviareň. Hostinec „Tirolská 
záhrada“ sprostredkúva dojmy 
zo sveta Álp a ponúka tradičnú 
rakúsku kuchyňu.
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Každou návštevou podporíte projekt 
na ochranu druhov Zoo Schönbrunn, 
ktorý prispieva k prežitiu mnohých 
ohrozených druhov pod mottom 
„Chrániť a zachovávať  
druhy“.

  CHRÁNIŤ A ZACHOVÁVAŤ DRUHY  

Panoramatickú železnicu 
Schönbrunnu je možné zarezer-
vovať tiež pre súkromné oslavy 
alebo pre cestovné skupiny.

DNES JE NIEKDAJŠÍ ZVERI-
NEC CISÁRA VYSOKO-MO-
DERNOU A CELOSVETOVE 
UZNÁVANOU ZOOLOGICKOU 
ZÁHRADOU.

  KONTAKT  

Tel: +43-1-877 92 94-0 
Fax:+43-1-877 96 41
E-mail: info@zoovienna.at
www.zoovienna.at

VEREJNÉ DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

•       Metro U4 Stanica Hietzing
• Električka  10, 58, 60
• Autobus: 15 A, 51 A, 56 B, 58 B, 156 B

Parkovisko: Seckendorff-Gudent-Weg 
 (Vchod: Tirolerhof)

  DOSIAHNUTEĽNOSŤ  

• Február: od 9.00 do 17.00
• Marec, október do konca letného času 9.00 – 17.30
• Apríl až september 9.00 – 18.30
• November až január 9.00 – 16.30

  OTVÁRACIE DOBY  

Zoologická záhrada 

Schönbrunn

  www.zoovienna.at  

vitajte v najväcej
zoo na svete!
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nezabudnutel’ný zážitok 
– od imperiálnej 
architektúry po naše 
obrovské pandy!


