Příjezd:

Vídeň – Stockerau – Maissau, ca. 40 min./68 km
St. Pölten – Krems – Maissau, ca. 45 min./54 km
Zwettl – Horn – Maissau, ca. 55 min./63 km
Praha – Znojmo – Haugsdorf – Maissau, ca. 3,5 hod./248 km

ČESKÁ REPUBLIKA

Pestrost a možnost různorodého vyžití dělají ze
světa ametystů v Maissau místo plné zážitků na
celý den! Ametystové štoly, dům drahokamů a
pole pokladů jsou hlavními atrakcemi.

Děti, které po návštěvě ametystových štol,
domu drahokamů a pole pokladů ještě
překypují energií, se mohou vydovádět na
obrovském hřišti plném dobrodružství.

Ametystový park fascinuje jako místo, které má
zvláštní sílu. Park s četnými zajímavostmi a sedmi
tematickými zahradami vás zve k načerpání
energie a ke strávení času, např. stezka čaker
nebo čerpací stanice energie.

V novém zážitkovém lese se zvířaty se
můžete spřátelit s kozami, ovcemi a
zajíčky.

Svět ametystů Maissau – očaruje všechny velké i
malé návštěvníky.

Změny, tiskové chyby a chyby tiskové sazby vyhrazeny.

Maissauer Amethyst GesmbH
A-3712 Maissau, Horner Straße 36
Tel.: +43 (0) 2958 84840-0, Fax: +43 (0) 2958 84840-40
office@amethystwelt.at, www.amethystwelt.at

RÁ J ZÁŽITKŮ

Občerstvení a regionální speciality najdete v
kavárně Amethyst. Největší obchod s minerály a
drahokamy v Rakousku nabízí jedinečný zážitek
z nakupování. V klenotnické dílně vyrábějí
designérky originální klenoty s nádhernými
drahokamy.

A1

Otvírací doba:
po celý rok denně otevřeno od 10 do 17 hod.
květen – září do 18 hod.
V zimnich mesicich leden a unor: otevreno pouze
v sobotu a v nedeli, 10:00–17:00.

SVĚT AMETYSTŮ

Hádankový sešit Max Dachs doprovází
děti během prohlídky a to napínavě a
zábavně.

SVĚT AMET YSTŮ:
ROZMANITOST
ZÁŽITKŮ!

Svět ametystů Maissau představuje
nové dimenze napínavého a zábavného
rodinného výletu – a to pouhých 55 km od
Vídně.

VELKÝ RÁ J
ZÁŽITKŮ
PRO MALÉ!

PONOŘTE
SE DO
SVĚTA DRAHOKAMŮ!

A M E T Y S T O V É Š T O LY

DŮM DRAHOKAMŮ

POLE POKL ADŮ

Centrálním srdcem světa ametystů
Maissau je největší zpřístupněná
ametystového žíla na světě.

Dům drahokamů světa ametystů Maissau
očaruje návštěvníky drahokamy silných
barev, světelným ohněm těch nejkrásnějších
drahokamů všech tvarů, barev a velikostí.
Z neznámých kosmických dálek Vám
ukážeme meteority, na které si můžete sami
sáhnout.

Na poli pokladů mohou návštěvníci sami
zkusit své štěstí při hledání pokladů. S trochou
píle bude každý velký i malý hledač pokladů
odměněn zvláštním krásným nalezeným
kouskem.

Nesrovnatelná fialová barva tohoto
jedinečného přírodního klenotu může
být obdivována ve štolách, které jsou 12
m hluboké a 40 m dlouhé a velmi dobře
průchodné. Prohlídka Vám dá přehled o
historii, o vzniku a významu ametystu.

Každý, kdo sám žádný poklad nenajde,
obdrží zdarma neopracovaný ametyst z truhly
pokladů.

Pokladnice Rakouska nabízí nálezy z blízkého
okolí a celoroční speciální výstava prezentuje
pokaždé jeden zvláštní drahokam.

Délka: cca. 1 hodina, pouze vedená
prohlídka

Délka: cca. 1 hodina, pouze vedená prohlídka

FASCINUJÍCÍ
DRAHOKAMY Z CELÉHO
SVĚTA!

DŮM DRAHOKAMŮ

A M E T Y S T O V É Š T O LY

NEJVĚTŠÍ
ZPŘÍSTUPNĚNÁ
AMET YSTOVÁ CESTA!

POLE POKLADŮ

HLEDEJTE
VÁŠ OSOBNÍ
AMET YST!

