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Fajokat védeni & fenntartani

Felejthetetlen élmény
– a császári barokk
építészettó́l egészen
a nagy pandákig! 

  www.zoovienna.at  

ÜdvözöljÜk a világ legrégibb
állatkertjében! 

Schönbrunni 
Állatkert
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Fajokat védeni & fenntartani

Minden évszakban vonzó
Az állatkert megtekintésre érdemes trópusi oázisok-
kal rendelkezik, melyek elsősorban a téli hónapokban 
egyedülállóan kellemes élményt kínálnak: az akvárium- 
terrárium-ház az összehasonlít-
hatatlan korallzátonyával és a 
délkelet-ázsiai dzsungel hangu-
latát idéző esőerdő-házzal.

a schönbrunni kastély, a park 
és az állatkert ausztria leg-
többet látogatott kulturális 
és szabadidős attrakciója.

az állatkertet 1752-ben 
alapították és a világ legidő-
sebb állatkertjeként tartják 
száMon.

schönbrunn felfedezése 
vonattal

A sárgászöld színű vonatokkal a schönbrunni kastély-
park és állatkert minden fontos helye kényelmesen 
elérhető: a vonat áprilistól októberig 10.00 és 18.00 óra 
között, novembertől márciusig pedig igény esetén köz-
lekedik.

A 17 hektáros területen min-
den kontinensről származó 
állat megtalálható.

A részben barokk stílusú terü-
leten nagy pandákkal, koalák-
kal, orrszarvúakkal, elefántok-
kal, fókákkal, orángutánokkal, 
stb. találkozhatunk.

Összesen több mint hatszáz rendkívül veszélyeztetett 
állatfaj él a schönbrunni állatkertben.

  schönbrunn, a világ kulturális   
  örökségének része  étterMek és kávézók

Az állatkert történelmi centru-
mában várja Önt, a 18. századi 
barokk ékszer a császár-pavilon, 
amely ma kávézóként és étterem-
ként üzemel. A „Tirolergarten” 
vendéglő az alpesi világ han-
gulatát idézi és a hagyományos 
osztrák konyha specialitásait kínálja.
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Ön minden látogatásával támogatja a 
schönbrunni állatkert fajvédő projekt-
jeit a „fajok védelme & fenntartása 
mottóval sok fenyegetett állatfaj 
túléléséhez járul hozzá.

  a fajok védelMe & fenntartása  

A schönbrunni panorámavasút 
privát ünnepek és utazócsopor-
tok esetén is foglalható.

a császár egykori 
Menazsériája napja-
inkban egy különösen 
Modern és világszer-
te elisMert állatkert.

  kapcsolat  

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

Tömegközlekedés

•       4-es metró (U4), Hietzing megálló
• Villamosok: 10, 58, 60
• Buszok: 15 A, 51 A, 56 B, 58 B, 156 B

Parkoló: Seckendorff- Gudent-Weg 
  (A Tirolerhof bejárata)

  elérhetőség  

• Február: 09.00-17.00
• Március, október, a nyári időszámítás végéig:
 9.00-17.30
• Április-szeptember: 9.00-18.30
• November-január: 9.00-16.30

  nyitva tartás  


