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Skupinska potovanja
Poletje 2017

Zima 2017/2018

ODPRTO  
VSE LETO!

• Neodvisno od vremena

•  Notranji doživljajski 
svet z interaktivnimi 
postajami in 4D-kinom

1 vstopnica – 
vse vključeno!

V enem dnevu 
     okoli SVETA



Tako hitro lahko 
obkrožite svet: 

doživite 156 
modelov najlepših 

arhitekturnih 
mojstrovin iz več kot 

40 držav na Zemlji od 
blizu!

V enem dnevu 
okoli sveta

Minimundus leži med slikovitim Europaparkom v neposred-
ni bližini Vrbskega jezera in očarljivim mestom Celovec. Ker je 
odprt vse leto, je idealen vremensko neodvisen izletniški cilj 
za vaša dnevna doživetja. 
Zaradi odlične prometne povezanosti (300 m od avtocestnega iz-
voza Klagenfurt-See) je obisk zelo preprost. Brezplačna parkirna 
mesta za avtobuse so neposredno ob vhodu na območje parka.

 
Miniaturni park poleti

Z modeli z vseh celin smo na skupni površini parka velikosti 
26.000 m² postavili parkovni svet v miniaturni obliki.
V merilu 1 : 25 smo oblikovali najlepše zgradbe po izvirnih načr-
tih in iz originalnih materialov, kot so marmor, peščenjak ali ba-

zalt, vse do najmanjše podrobnosti. Nikjer drugje na svetu si ni 
mogoče tako od blizu ogledati sveta v enem dnevu.

 
Odpravite se na pot odkrivanja

Zaradi živahne postavitve Minimundusa bo vaše potovanje pra-
va pustolovščina. Medtem ko Dunajsko veliko kolo naredi krog, 
Wuppertalska viseča  železnica sledi svoji smeri. In ko se zemlja 
začne tresi, to pomeni, da je vse pripravljeno za vsakourno izstre-
litev space shuttla, ki poskrbi za pravo doživetje! In še preden se 
obrnete, pojeste sladoled pred Baziliko sv. Petra.

Vsi modeli v Minimundusu 

so opisani v 4 jezikih 

(D, GB, I, SLO).

Postanite svetovni 
popotnik

Bazilika sv. Petra

Poševni stolp v Pisi

Dunajsko veliko kolo



Razveselite se interaktivne pustolovščine na 
novem notranjem območju Minimundusa.

Veliki notranji 
doživljajski svet!

Novi notranji doživljajski svet v okviru celoletne razstave 
ponuja napetost in zabavo za velike in male.
Idealno lahko tukaj v vsakem vremenu doživite Minimundus 
naslednje generacije!
 

Interaktivno potovanje okoli sveta s 4D-kinom

Naj gre za  potovanje po Kitajskem zidu v spektakularnem 
4D-kinu, izdelavo risanke, preizkus znanja in poznavanja no-
gometa ali spraševanje interaktivnih globusov – tu se najde ne-
kaj za vsak okus.

V dneh nadstropjih boste na igriv način 
spoznali vse zanimivosti in posebnosti.
Interaktivne pustolovske postaje vabi-
jo na fantazijsko potovanje okoli sveta, 
hkrati pa vsebujejo informativne teme 
za odrasle, zabavo za otroke ter napete 
naloge za mlade.

1 vstopnica – 

vse vključeno!

• napeti 4D-kino, 

• hitra vožnja z mini cooperjem, 
• interaktivni globusi za velike in male, 
•   postaja z risankam: Oblikujte svojo 

risanko, 

•   fotografska postaja za selfije: 
Postavite se na vrh piramide in si 
najlepšo fotografijo pošljite domov, 

• nogometni kviz, 

•   ‘kolo časa’, v katerem boste izvedeli 
več o najrazličnejših zgradbah sveta, 

in številne postaje, ki zagotavljajo 
zabavo in navdušenje!

Na površini 1.500 m² 
notranjega doživljajskega 
sveta obiskovalce pričakujejo:

Selfie-Station

Interaktivni globusi

Nogometni kviz

Napeti 4D-kino

Vožnja z mini 
cooperjem



Poletje 2017/zima 2017/2018
Skupinske cene veljajo od 20 oseb dalje.

Povračilo za turistične agencije 

in avtobusne prevoznike:

0,50 €/na odraslo osebo, ki plača.

Ta znesek se takoj odšteje.

Število prostih vstopov na avtobus:

Na skupino 20 oseb, ki plačajo – 1 voznik/vodnik brezplačno

Na skupino 30 oseb, ki plačajo – 2 voznika/vodnika brezplačno

Te osebe prejmejo tudi bon za kavo in 

pecivo v naši restavraciji.

Individualna ponudba od 50 oseb dalje

Z veseljem za skupine, večje od 50 oseb, pripravimo  

individualno ponudbo. Kontaktirajte naše sodelavce na

tel. št. +43 (0) 463/21194-0 ali po e-pošti na:

info@minimundus.at.

Aktualne akcije najdete na našem partnerskem portalu na 

naši domači strani:

 www.minimundus.at. 

Cene za skupine 

Minimundusovi
varčevalni dnevi

Odpiralni čas

Kombinirane vstopnice  

Poletje
(7. april–5. november 2017)

Zima
(1. december 2017–4. marec 2018)

Odrasli € 17,00 € 11,00

Otroci (6 do 15 let) €   8,00 €   6,00

Odrasli s kartico Kärnten Card €   9,50 ---

Otroci (6 do 15 let) s kartico Kärnten Card €   5,00 ---

Zadnji vstop – 1 uro pred zaprtjem. Za koncerte ali prireditve veljajo posebni odpiralni časi.

Prosimo, bodite pozorni na jesenski in spomladanski odpiralni čas.
Zaprto: od 6. do 30. novembra 2017, od 5. do 22. marca 2018

Z veseljem za skupine, večje 
od 50 oseb, pripravimo 
individualno ponudbo!

April, oktober, november:  9.–18. ure
Maj, junij, september:  9.–19. ure
Julij in avgust:  9.–20. ure

Januar, februar, marec:  10.–18. ure
December:  10.–18. ure

Poletje 2017
7. april–5. november 2017

Zima 2017/2018
1. december 2017–4. marec 2018

Obiščite Minimundus na
'varčevalni dan' in prejmite:

Ponedeljek–četrtek*

*  z izjemo praznikov in 'podaljšanih koncev tedna' ter mesecev julij in avgust. 

'Koledar varčevalnih dni' najdete na naši domači spletni strani.

na ceno za  
skupino odraslih.

popusta20%

NOVO
Prosti sedeži na avtobus: pri 20 osebah, ki plačajo, je 21. oseba prosta; pri 30 osebah, ki plačajo, sta 31. in 32. osebi prosti.

Število prostih vstopov pri šolskih skupinah: Na 10 učencev 1 spremljevalec prejme prost vstop.

Minimundus &  
Pyramidenkogel

Poletje
(7. april–5. november 2017)

Zima
(1. december 2017– 4. marec 2018)

Odrasli € 24,50 € 20,20

Otroci (6 do 15 let) € 13,00 € 12,00

Minimundus & Wörthersee Schifffahrt & Pyramidenkogel
Velja od 1. maja do 26. oktobra 2017

Odrasli € 35,50

Otroci (6 do 15 let) € 19,00

Minimundus & Wörthersee Schifffahrt
Velja od 1. maja do 26. oktobra 2017

Odrasli € 25,50

Otroci (6 do 15 let) € 12,90

10%Do

popusta

10%Do

popusta

12%Do

popusta



Uživajte v kosilu ali večerji, prigrizku ali kavici 
ob edinstvenem pogledu na Kip svobode, Eif-
flov stolp ali Kitajski zid.

Na voljo imamo 100 sedišč v restavraciji in 400 
na veliki sončni terasi.

Parkirišče za avtobuse: 25 brezplačnih 
parkirnih mest za avtobuse

Vstopnice: Skupinske cene veljajo od 20 oseb dal-
je. Vstopnico za celotno skupino kupi ena oseba.

Število prostih vstopov na avtobus:
Na skupino 20 oseb, ki plačajo – 1 voznik/vod-
nik brezplačno
Na skupino 30 oseb, ki plačajo – 2 voznika/vod-
nika brezplačno
Te osebe prejmejo tudi bon za kavo in pecivo v 
naši restavraciji.

Število prostih vstopov pri šolskih skupinah:
Na 10 učencev 1 spremljevalec prejme prost 
vstop. Ob obisku v okviru šolskega izleta 
veljajo cene za šolske skupine tudi za starejše 
učence (do maks. 20 let).

Dolžina obiska miniaturnega parka:  
2 do 3 ure

Dolžina obiska notranjega doživljajskega 
sveta: 1 ura

Oprema: invalidom prijazno
 
Živali: psi so dovoljeni – obvezno na povodcu

Informacije o modelih: vsi modeli in postaje 
so opisani v 4 jezikih (D, GB, I, SLO)

Vodeni ogledi: 
SAMO POLETI (april–november)
Vodene oglede parka Minimundus je mogoče 
rezervirati ob predhodni najavi. Vodeni 
ogledi trajajo pribl. 45 minut in so na voljo v 
nemškem, angleškem, italijanskem, sloven-
skem in hrvaškem jeziku. 
Doplačilo za vodenje: 2,50 € na osebo

Zima: Miniaturni park je omejeno prehoden.

Rešite otroka: Minimundus že 59 let podpira 
neprofitno društvo RETTET DAS KIND – Kärnt-
en. S tem prikrajšanim otrokom, mladim in 
družinam zagotavlja potrebno pomoč.
www.rettet-das-kind-ktn.at

Juha:
Goveja juha s fritati 

Glavne jedi po izbiri:
• dunajski zrezek z ocvrtim krompirčkom,
• puranji zrezek z zelenjavnim rižem in papriko s paradižnikom,
•  svinjski zrezek v smetanovi omaki s poprom in ocvrtim krompirčkom,
•  svinjina in puran z žara z zeliščnim maslom in ocvrtim krompirčkom,
•  pečena morska plošča s krompirjevo solato in zeliščno omako. 

Mešana solata

Kolikokrat ste že imeli priložnost jesti kosilo ob 
pogledu na Sagrado Familio?

Minimundusova
restavracija

Pomembne informacije

Naš namig!Informacije in rezervacije: Prireditve:
Vsako sredo zvečer v juliju in avgustu v Minimundusu potekajo 
koncerti pod naslovom ‘Music around the world’ (‘Glasba okoli 
sveta’). Ti koncerti so vključeni v ceno vstopnice!

Aktualne datume prireditev poleti/pozimi ter naše vodene oglede za otroke 
najdete na www.minimundus.at.

Meni za skupine
Zajtrk Minimundus .......................................................................od 8,90 €/osebo

2-hodni meni za skupine ............................................................ od 9,90 €/osebo

3-hodni meni ................................................................................  od 11,90€/osebo

1 kava + 1 pecivo po vaši izbiri ......................................................  4,50 €/osebo

Z veseljem za vašo 
skupino pripravimo tudi 

individualni meni.

Vaša gostitelja v restavraciji: Brigitte in Raimund Stani
Minimundus – Stani’s Kulinarium
Villacher Straße 241 • 9020 Celovec
Tel. +43 (0) 463 / 21 07 36 • E-pošta: st.kulinarium@me.com
Tekoče ponudbe najdete na: www.minimundus-restaurant.at.



Od starega mestnega  
  jedra do jezera

• 1 ali 2 nočitvi z zajtrkom
• Sprehod po starem mestnem jedru
• Obisk Minimundusa
• Vožnja z ladjo po Vrbskem jezeru
• Obisk stolpa Pyramidenkogel

Informacije in rezervacije
Tourismus Region Klagenfurt am Wörthersee
+43(0)463-287463 -14  |  strutz@visitklagenfurt.at VISITKLAGENFURT.AT

TERMIN REZERVACIJE:
16. 04. 2017 – 26. 10. 2017

Od 89,- € na osebo
Pravilo prostega vstopa 15 +1

Posebno poletje

1 vstopnica – 
vse vključeno!

Čar zime

Glasba z vsega sveta bo pred edinstveno kuliso 
Minimundusa poskrbela za brezmejno doživetje zvoka!

‚ČAROBNO ZIMSKO POTOVANJE‘ po Minimundusu vas pričakuje 
od decembra do marca s prav posebnimi vrhunci.

V zimskih mesecih se lahko podate 
na čarobno zimsko potovanje po Mi-
nimundusu. Na posebni razstavi v 
miniaturnem parku v soju lučk s po-
sebnimi učinki zasvetijo izbrana arhi-
tekturna dela z vsega sveta.
Drsališče z izposojo drsalk vabi na za-
bavno drsanje okoli Kipa svobode.
K vrhuncem zime pa sodijo tudi bo-
žični koncerti, kuhano vino in kostanj 

ter bogat spremljevalni program na 
notranjem območju.

‚ČAROBNO ZIMSKO POTOVANJE‘ 
po Minimundusu ponuja fantastična 
doživetja. Pridite mimo in se pustite 
očarati!

Opozorilo: Miniaturni park je pozimi 
omejeno prehoden.

Music around the world
Čarobno zimsko 
potovanje

Vsako sredo v juliju in avgustu bodo 
v okviru prireditve ‘Music around the 
world’ na odru miniaturnega sveta 
nastopili mednarodni umetniki.

Na voljo bo pester program, ki sega 
od soula do swinga, džeza in dunajskih 
popevk.

Doživite Minimundus ponoči in si 
izberite večer z našega glasbenega  
programa. 

Koncert se vsakokrat prične ob 
20.30 in je vključen v ceno  
vstopnice!
Nadaljnje informacije najdete na
www.minimundus.at.

K A U F L E U T E

Obiskovalci in stranke mestnega središča 
Celovec se lahko tudi letos veselijo izvirnih 
in trajnih akcij!

Poseben vrhunec v letošnjem letu bo ‘Umetniški na-
tečaj Overhead-Art’, ki bo poleti središče mesta Celovec 
spremenil v javni ‘umetniško-občudovani prostor’. 
Dela umetnikov, ki jih bo predhodno izbrala strokovna
žirija, bodo v času od 21. julija do 10. septembra
predstavljena na žicovodih v obliki ‘Open-Air-Gallery’ 
oz. ‘Galerije na prostem’.

Trgovci središča mesta Celovec se veselijo 
vašega obiska!Obisk, ki se izplača!



www.minimundus.at

Europa
park

Klagenfurt

Wörthersee

A2 avtocesta

A2 avtocesta
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B 83 Villacher Straße

Minimundus leži med slikovitim 

Europaparkom v neposredni 

bližini Vrbskega jezera in  

očarljivim mestom Celovec.

Minimundus vse obiskovalce 

vabi na potovanje okoli sveta v 

miniaturni izvedbi neposredno 

ob avtocestnem izvozu A2, z 

zadostnim številom parkirnih 

mest neposredno pred 

vhodom. 

•  Miniaturni park s 156 
modeli iz več kot 40 
držav na Zemlji

•  Notranji doživljajski 
svet s pustolovskimi 
postajami 

• 4D-kino

•  15.000 rož, 30 bonsajev, 
40 palm in različnih vrst 
kaktej

•  Izstrelitev space shuttla 
vsako uro v miniaturnem 
parku

•  Restavracija z veliko 
sončno teraso

Minimundus GmbH 
Villacher Straße 241 
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Avstrija 
Tel. +43 (0) 463 / 21 194-0 
Fax +43 (0) 463 / 21 194-60
Mail: info@minimundus.at
www.minimundus.at

Vrhunci Prihod

1 vstopnica – 
vse vključeno!


