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Schönbrunn
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VÍTEJTE V NEJSTARŠÍ 
ZOO NA SVĚTĚ!

ZANIMIV V VSEH LETNIH ČASIH

V živalskem vrtu lahko najdete tropske oaze, ki so 
vredne ogleda, in ki posebej v zimskih mesecih nudijo 
edinstveno ter prijetno doživetje: hiša akvarijev in 
terarijev (Aquarien-Terrarienhaus) 
z neprimerljivimi koralnimi 
grebeni, hiša ptic (Vogelhaus) 
in hiša deževnega gozda 
(Regenwaldhaus), ki je podobna 
džungli v jugovzhodni Aziji.

GRAD, PARK IN ŽIVALSKI VRT 
SCHÖNBRUNN, SO V PROSTEM 
ČASU NAJPOGOSTEJE OBISKANE 
KULTURNE ZNAMENITOSTI  V 
AVSTRIJI. ŽIVALSKI VRT JE BIL 
USTANOVLJEN LETA 1752 IN 
VELJA ZA NAJSTAREJŠI ŽIVALSKI 
VRT NA SVETU.

ODKRIJTE SCHÖNBRUNN Z VLAKOM

Z rumeno-zelenimi vlaki lahko na preprost način 
prispete do vseh pomembnih mest grajskega parka 
(Schlosspark Schönbrunn) in živalskega vrta 
Schönbrunn; od aprila do oktobra, vsak dan, od 10. do 
18. ure, od novembra do marca pa na zahtevo.

Na površini 17 hektarjev 
živijo živali iz vseh 
kontinentov. V delno 
baročnem ambientu lahko 
srečate velike pande, 
koale, nosoroge, slone, 
tjulne, orangutane, žirafe 
itd. V parku skupaj živi 
več kot 700 vrst živali, 
med njimi tudi najbolj 
ogrožene vrste.

  SVETOVNA KULTURNA DEDIŠČINA   
  SCHÖNBRUNN  RESTAVRACIJE IN KAVARNE

V historičnem centru živalskega 
vrta na vas čakata cesarjev paviljon 
(Kaiser-Pavillon), baročni biser iz 
18. stoletja, ki se danes vodi kot 
kavarna - restavracija. Gostilna 
„Tirolski vrt” („Tirolergarten”) 
izraža vtise iz sveta Alp in nudi 
tradicionalno avstrijsko kuhinjo.

01
-2

01
5

Z vsakim obiskom živalskega vrta 
Schönbrunn, podpirate projekte za 
zaščito živali, ki pod geslom „Zaščita 
in ohranjanje vrst“ („Arten schützen 
& erhalten“), pripomore k ohranjanju 
številnih ogroženih 
živalskih vrst.

  ZAŠČITA IN OHRANJANJE VRST  

Schönbrunnski panoramski vlak 
(Schönbrunner Panoramabahn) 
lahko ekskluzivno najamete tudi za 
privatne zabave ali za večje skupine.

NEKDANJA CESARJEVA 
MENAŽERIJA JE DANES ZELO 
MODEREN IN SVETOVNO 
PRIZNAN ŽIVALSKI VRT.

  KONTAKT  

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

JAVNA PROMETNA SREDSTVA

•       U4 postaja Hietzing 
• Tramvaj: 10, 58 in 60 
• Avtobus: 10A, 51A, 56A, 56B, 58A

Parkirni prostor: Seckendorff-Gudent-Weg 
 (Vhod Tirolerhof)

  DOSEGLJIVOST  

• Februar 9.00 - 17.00 
• Od marca do oktobra, do konca poletnega časa 
 9.00 – 17.30 
• Od aprila do septembra 9.00 - 18.30 
• November bis Jänner 9.00–16.30

  ODPIRALNI ČASI  
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Živalski vrt 
Schönbrunn

DOBRODOŠLI V NAJSTAREJŠEM 
ŽIVALSKEM VRTU NA SVETU!

ATRAKTIVNÍ V KAŽDÉM ROČNÍM OBDOBÍ

Zoologická zahrada je plná nádherných tropických 
oáz, které přitahují návštěvníky především v zimních 
měsících. Jedinečný a příjemný zážitek nabízí akvárium 
a terárium s bezkonkurenčním 
korálovým útesem, voliéra 
nebo deštný prales po vzoru 
jihovýchodní asijské džungle.

ZÁMEK, PARK A ZOOLOGICKÁ 
ZAHRADA SCHÖNBRUNN PATŘÍ 
K NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍM 
KULTURNÍM A TURISTICKÝM 
ATRAKCÍM V RAKOUSKU.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA BYLA 
ZALOŽENA V ROCE 1752 A JE 
POVAŽOVÁNA ZA NEJSTARŠÍ 
ZOOLOGICKOU ZAHRADU NA 
SVĚTĚ.

SCHÖNBRUNN Z VLAKU

Ve žlutozelených vlacích dojedete ke všem důležitým 
místům zámeckého parku Schönbrunn a zoologické 
zahrady: v provozu od dubna do října, denně od 10 do 
18 hodin, v listopadu až březnu po domluvě.

Na malé ploše 17 hektarů 
žijí zvířata ze všech 
kontinentů. Zčásti barokní 
prostředí je domovem pro 
pandy, koaly, nosorožce, 
slony, tuleně, orangutány, 
žirafy a jiná zvířata.

Dohromady žije v 
zoologické zahradě 
Schönbrunn více než sedm set druhů, z toho se některé 
řadí k ohroženým živočišným druhům.

  SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ SCHÖNBRUNN  
RESTAURACE A KAVÁRNY

V historickém centru zoologické 
zahrady na vás čeká císařský 
pavilon, barokní klenot z  
18. století, který dnes slouží jako 
restaurace a kavárna. Hostinec 
Tirolergarten zdobí podmanivá 
panoramata Alp a nabízí tradiční 
rakouskou kuchyni.
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Každou návštěvou podporujete projekty 
na ochranu zvířat v zoologické zahradě 
Schönbrunn, která v duchu hesla 
„ochrana a zachování druhů“ napomáhá 
k přežití mnoha ohrožených 
živočišných 
druhů.

  OCHRANA A ZACHOVÁNÍ DRUHŮ  

Panoramatickou jízdu po 
Schönbrunnu si můžete 
objednat také exkluzivně pro 
  soukromé oslavy  
       nebo skupiny.

DNES PATŘÍ NĚKDEJŠÍ 
CÍSAŘSKÝ ZVĚŘINEC K 
NEJMODERNĚJŠÍM A 
CELOSVĚTOVĚ UZNÁVANÝM 
ZOOLOGICKÝM ZAHRADÁM.

  KONTAKT  

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

VEŘEJNÁ DORPAVA

•       Metro U4, zastávka Hietzing 
• Tramvaj: 10, 58, 60 
• Autobus: 10A, 51A, 56A, 56B, 58A

Parkoviště: Seckendorff-Gudent-Weg 
 (vjezd Tirolerhof)

  DOSTUPNOST  

• Únor 9:00–17:00 
• Březen, říjen do konce letního času 9:00–17:30 
• Duben až září 9:00–18:30 
• Listopad až leden 9:00–16:30

  OTEVÍRACÍ DOBA  


