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VIEDEŇ – DEŇ MUZEÍ
MIMORIADNA PRÍLEŽITOSŤ !!!

V deň rakúskeho štátneho sviatku sú takmer všetky štátne múzeá zdarma alebo s výraznými zľavami.
Súkromné umelecké zbierky sú za znížené vstupné. Vo Viedni súčasne prebieha vojenská prehliadka a
bohatý kultúrny program priamo v uliciach mesta, k dispozícii sú stánky s občerstvením a suvenírmi.
TERMÍN: 26.10.2019
CENA: 24 €
V cene je doprava autobusom, prehliadka so sprievodcom CK
Možný príplatok: poistenie, individuálne vstupenky
Cena je kalkulovaná zo Žiliny s možnosťou nástupu po Bratislavu. Pre kolektív - pri odchode autobusu z miesta
mimo trasy cenu prispôsobíme podľa skutočných km

PROGRAM:
Odchod zo Žiliny o 5,45 hod., z P. Bystrice o 6,15 hod. Prehliadku Viedne začneme návštevou monumenálnej
budovy Arsenalu, kde sídli Vojenské historické múzeum – jedno z najvýznamnejších svojho druhu na svete. Samotná budova je zmesou byzantského, maurského a novogotického štýlu. Nájdete tu množstvo exponátov v piatich sekciách, od vzniku Habsburgskej ríše po rozpad monarchie. Určite vás zaujme automobil Gräf & Stift
Double Phaeton, v ktorom sa viezol následník trónu, jeho prestrieľaná uniforma, atentátnikova zbraň a ďalšie
historické exponáty. Presunieme sa do historického centra, kde uvidíte skvostné kultúrne budovy a budovy politických inštitúcií ako Radnicu, Štátnu operu, múzeá a kostoly, luxusné paláce, Štefánsky dóm – gotický symbol
Viedne, ktorý každého očarí svojou impozantnosťou a mystikou, Hofburg... Budeme mať aj osobné voľno na
vychutnanie noblesnej atmosféry a ruchu veľkomesta, občerstvenie a nákupy drobných suvenírov.
Pokračovanie v prehliadke Parlamentu – impozantnej budovy postavenej v neo-gréckom štýle – sídla Národnej a
Federálnej vlády. Návšteva ďalších múzeí – MAK – múzeum umenia, Múzeum esperanta, Múzeum hodín..., alebo podľa vlastného výberu. Uvedené múzeá majú vstup zdarma, o ďalších múzeách a cene vstupeniek Vás budeme informovať.
Pre kolektív pripravíme program prehliadky podľa záujmu.
Odchod do Žiliny o cca l8.00 hod.

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma

