
SONNENWELT 
FÜR REISEGRUPPEN UND SCHULKLASSEN

Informace pro návštěvníky
Těší nás, že se zajímáte o výstavu SONNENWELT!
Expozice SONNENWELT (SLUNEČNÍ SVĚT) je v německém, anglickém a českém provedení. 
Výstavou provádějí moderní multimediální průvodci. Takto jsou možné specializované okruhy 
pro děti, dospělé a pro experty.
Zde najdete vše, co musíte jako návštěvníci vědět! Pokud budete mít další dotazy, neváhejte 
nás kontaktovat na telefonu (+43(0) 2815/77270-50) nebo mailem (office@sonnenwelt.at).
Otvírací doba:

sezóna 2022 27 březen 2022 - 30 října 2022
ve úterý až neděli v době od 10:00 – 16:00 hodin (poslední vstup: 15:00 

hodin).
v pondělí zavřeno!

Kromě toho máme otevřeno i v pondělí a v zimní přestávce, ale pouze pro předem nahlášené 
skupiny. 

Ceny 2022:

Dospělá osoba 12,00 €
Dítě (6-15 let)   8,00 €
Dítě do 6 let zdarma
Rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti) 31,00 €
Moderní multimediální průvodci v 
německém, anglickém a českém jazyce

  3,00 €

Jednotlivcům nabízíme bezplatné prohlídky v němec v úterý až čtvrtek v 10:30  a 14 hodin a 
ve pátek v 10:30  hodin.

Zlevněné vstupné:

Důchodci (nad 60 let), Studenti (do 25 let), 
prezenční a civilní vojenská služba, osoby 
s postižením (pouze na základě předložení 
průkazu)

10,00 €

Skupiny (do 20 osob) 10,00 €
Školní třídy   7,00 €

Volný vstup s kartou “Niederösterreich-CARD”

Kontakt:
SONNENWELT
Sonnenplatz 1, A-3922 Großschönau 
T: +43 2815 77 270 50 
office@sonnenwelt.at

3-jazyčné provedení v německém, anglickém a českém jazyce!



Putování na
SONNENWELT

Výstava SONNENWELT je bezbariérová pro vozíčkáře.

K dispozici je přebalovací pult a rovněž parkoviště pro rodiny s dětmi.

Prosíme o pochopení, že vodění psů na výstavu SONNENWELT není dovoleno (výjimkou jsou 
slepečtí psi).

Parkování je k dispozici. Jsou zde i speciální parkovací místa pro vozíčkáře a rodiny s dětmi.

Příjezd veřejnými dopravními prostředky

Nejbližší nádraží se nachází v Gmündu a ve Zwettlu.

Další informace:
http://www.waldviertel-linie.at/
http://ww.oebb.at



Putování výstavou

SONNENWELT
Výstava SONNENWELT vás zavede na trasu umístěnou na ploše 2.000 m² od energeticky úsporných stanů kočovných 
národů přes promyšlené techniky starých Egypťanů a Římanů až k nejnovějším technickým novinkám vyrobeným v Rak-
ousku. Během tohoto putování získáš nejen praktické rady pro vlastní dům, ale náročné hry prověří také tvé vědomosti a 
dovednosti!

Nalaď se na cestu 12 časovými pásmy, přenes se na počátek vzniku naší planety a veškeré formy energie a proklikej se 
časem!

Speciální výstavas
Nová speciální výstava v SONNENWELT Großschönau s názvem „The Powerchanger“ Vás zavede do fascinujícího světa 
obnovitelné elektřiny: od udržitelné výroby energie z obnovitelných zdrojů přes efektivní využití v domácnosti až po elek-
tromobilitu. Elektřina je neuvěřitelně všestranná a doprovází náš život 24 hodin denně! Co se však stane v případě black-
outu? Jak lze vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů? Čím můžeme přispět? Seznamte se s Powerchangerem a najděte 
odpovědi na všechny tyto otázky!

TISK
Velice nás těší Váš zájem o naši výstavu SONNENWELT a ještě víc by nás potěšilo, kdybyste nám pomohli učinit 
naši výstavu známější. Zde najdete texty a fotografie k tomuto účelu! Použití je samozřejmě bez nároku na 
honorář!

Rádi Vám předáme tiskové informace a fotografie i mailem. Zašlete nám prosím e-mail na adresu:
Verena Prinz
Mail: v.prinz@sonnenplatz.at
Phone: +43 2815 77270-18



Venkovní zážitkové hřiště na téma energie
Prostorné zážitkové hřiště energií přímo vedle výstavy SONNENWELT je věnováno čtyřem živlům: ohni, vodě, zemi a vzdu-
chu. V centru se nachází 1. kamenné bludiště ve Waldviertelu!
Kromě toho si můžete vyzkoušet svou šikovnost například při pumpování vody pomocí Archimédovy spirály. Samozřejmě 
je tu také lezecká věž, houpačky, skluzavky a dřevěné domečky na stromech. Toto unikátní hřiště je přístupné zdarma.

CAFÉ
Před nebo po návštěvě výstavy SONNENWELT se můžete občerstvit v kavárně. 
Nabízíme pestrou paletu nápojů – od kávy po víno.

      
      SHOP   
      Nabízené zboží má širokou paletu. Najdete tu všechno, co potěší srdce 
      milovníka Waldviertelu – počínaje makovými a jablečnými produkty přes  
      waldviertlerskou whisky a likéry až po waldviertlerské kuchařské knihy.  
                   Kromě toho nabízíme v souladu s tématem výstavy SONNENWELT například  
      drahokamy nebo knihy pro všechny věkové kategorie.

Občerstvení, obchod

SONNENWELT



SONNENWELT
Skupiny

NABÍDKY PRO ŠKOLNÍ SKUPINY
Osobní prohlídky přibližují dětem a mladým lidem obsahy 
zážitkové výstavy SONNENWELT poutavým způsobem 
přizpůsobeným dané věkové kategorii. Během 1,5 hodiny 
trvající prohlídky přizpůsobí školení průvodci výklad 
individuálně různým věkovým skupinám a zprostředkují 
prezentované informace přiměřeně věku účastníků. Interaktivní 
prohlídkový okruh výstavy osloví především školní skupiny. V 
každé ze 12 časových zón sdělí průvodce nejdůležitější 
informace. Je vysloveně žádoucí dotýkat se četných 
interaktivních stanic a vyzkoušet si jejich funkci.  

Otvírací doba a ceny:
Speciální nabídka pro školní třídy  7,00 € za žáka
Doprovod zdarma
Prohlídka s průrodeem v německém jazyce nebo 
moderní multimediální průvodci v českém jazyce

bez přirážky

Doba trvání cca 1,5 hodiny

NABÍDKA PRO ZÁJEZDOVÉ SKUPINY
Vydejte se při prohlídce výstavy SONNENWELT po stopách 
dějin lidstva za posledních 10.000 let. Odhalte s našimi 
odbornými průvodci vědění starých kultur a prozkoumejte 
cesty do slunné budoucnosti. Během 1,5hodinové prohlídky se 
seznámíte s podstatnými tématy výstavy, a je vysloveně 
žádoucí vyzkoušet si interaktivní zastávky.
Po vzrušujícím putování výstavou SONNENWELT Vás zve k 
posezení kavárna a obchod s waldviertlerskými pochoutkami.

Otvírací doba a ceny:
Atraktivní skupinová nabídka 10,00 € na osobu 
Prohlídka s průrodeem v německém jazyce nebo 
moderní multimediální průvodci v českém jazyce

bez přirážky

Doba trvání cca 1,5 hodiny

Kromě toho máme otevřeno i v pondělí a zimní přestávce, ale pouze pro předem nahlášené skupiny. Přihlášky 
na telefonním čísle +43-2815/77270-50 nebo na e-mailu office@sonnenwelt.at. Rádi Vám doporučíme i další  
výletní cíle poblíž naší obce, rozmazlíme Vás kulinářskými specialitami nebo pomůžeme s plánováním tras.



Možnosti ubytování v

Großschönau
Pension Kreuzberg
Nocleh v jednom z hezkých pokojů penzionu Bruckner a zážitek z 
regionální snídaně. Výhoda: jsou to jenom 2 minuty chůze od 
výstavy SONNENWELT a hned po snídani může začít den plný 
zážitků. Kdo by si chtěl po náročném dni trochu odpočinout, je to 
možné ve wellness části penzionu a na výběr je sauna, parní lázeň 
nebo infračervená kabina.

Kreuzberg 97
3922 Großschönau
Tel: 0664/16 51 520
www.pension-kreuzberg.at, office@pension-kreuzberg.at 
 

Biobauernhof Bruckner-Hipp
Biostatek Bruckner je vhodný pro rodiny s dětmi. Najdete tu vedle překrásných pokojů také vnitřní hernu, kni-
hovnu a hrací koutek. Pro „velké“ je tu k dispozici prostorná římská lázeň s tepidáriem, vyhřívané pískové lože a 
parní sprcha. Výstava SONNENWELT je od biostatku Biobauernhof Bruckner vzdálená 5 minut jízdy autem.

Wörnharts 2
3922 Großschönau
Tel./Fax: 02815 6373 
www.biobauer-bruckner.at,  office@biobauer-bruckner.at
  

Schönauerhof Ertl
Vychutnejte si v hotelu a restauraci Schönauerhof nejen regionální 
dobroty z kuchyně, ale také příjemně zařízené pokoje určené k 
relaxaci. Ráno je připravena plnohodnotná snídaně formou 
švédského stolu pro labužníky a také v poledne vám jídelní 
lístek splní přání od plnohodnotné až po dietní stravu. Hotel 
Schönauerhof se nachází pouhých 5 minut chůze od výstavy 
SONNENWELT, a tedy poutavého dne plného dobrodružství 
kolem tématu Energie.

Großschönau 2
3922 Großschönau
Tel: 02815 6201

 
  



Making of
SONNENWELT


