DESPRE NOI: wienXtra pentru copii
wienXtra oferă programe de vacanţă pentru copiii între 6‐13 ani. Cu facilităţile wienXtra jocuri de
vacanţă, informaţii copii, activităţi pentru copii, spielebox, şi cinemagic copii şi familiile pot avea
parte de aventuri superbe în oraş ‐ şi toate acestea gratuit sau cu reducere.
wienXtra lucrează pentru oraşul Viena şi în cooperare strânsă cu MA 13 – Departamentul Tineret.
wienXtra ‐ jocuri de vacanţă
wienXtra ‐ jocuri de vacanţă este cel mai mare eveniment de vacanţă pentru copiii de 6‐13 ani şi
oferă aventuri şi experienţe în oraş pentru toţi copiii care vor să petreacă vacanţa în Viena. Fie vorba
de sport, cultură, natură sau creativitate ‐ în vacanţele de iarnă, primăvară şi vară Viena se
transformă într‐un paradis de joacă pentru copii.
www.ferienspiel.at
wienXtra ‐ activităţi pentru copii
wienXtra ‐ activităţi pentru copii este un calendar de evenimente gratuit şi oferă sfaturi pentru
petrecerea timpului liber pentru cei care sunt în Viena cu copiii. Programul de vacanţă lunar pentru
familiile cu copii între 6‐13 ani este disponibil ca broşură de abonament şi online. Cu cardul gratuit
"activităţi copii" o mulţime de evenimente sunt gratuite sau cu reducere.
www.kinderaktivcard.at
wienXtra ‐ informaţii pentru copii
wienXtra ‐ informaţii pentru copii este punctul de informare despre timpul liber al copiilor şi oferă
informaţii şi sfaturi despre toate activităţile de agrement oferite de Viena. Fie vorba de terenuri de
joacă, în interior sau în exterior, teatru, cinema sau muzee – citiţi informaţiile oferite, sunaţi, accesaţi
pagina web sau contactaţi prin e‐mail.
www.kinderinfowien.at
wienXtra ‐ cutia cu jucării
wienXtra ‐ cutia cu jucării este ceea mai mare posibilitate de închiriere din Austria, şi ca atare, prima
adresă pentru cei care ar dori să închirieze jocuri în Viena. Peste 7.000 de jocuri de masă şi de
societate stau la dispoziţie pentru a fi testate şi închiriate de fanii mici şi mari ai jocurilor. În cutia cu
jucării veţi găsi jocurile preferate ale dvs., fie acestea jocuri clasice, noutăţi sau recomandările altora.
www.spielebox.at
wienXtra‐cinemagic
Teatrul de cinema cu programe pentru copii şi tineri de peste 3 ani se remarcă printr‐un program de
filme de calitate şi de divertisment. Preţurile de intrare reduse, locaţia centrală în Urania, festivalurile
de filme şi discuţiile despre filme fac din wienXtra‐cinemagic un cinema pentru toată familia.
www.cinemagic.at

