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VIEDEŇ  HISTORICKÁ  AJ  NÁKUPNÁ 
 

PARNDORF - NOVOROČNÉ  VÝPREDAJE 

     
       

      TERMÍN: 25.1.2020 

           pre kolektív podľa požiadavky 

          CENA: 25 € 
     V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

          Možný príplatok: cestovné poistenie 

          PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu po Bratislavu. Po príchode do Viedne prehliadka historického cent- 

ra: Hofburg, Parlament, Opera, exteriéry – Prírodovedné múzeum, Umelecko-historické múzeum, Graben, Dóm sv. 

Štefana, Kärtner... 

Pre milovníkov umenia - vo veľkolepých sieňach barokového paláca Lobkowitz sú vystavené vrcholné diela európ-

skej maľby, napr. od Lucasa Cranacha d. A., Botticelliho, Tiziana, Rubensa, Van Dycka, ako aj Rembrandta a maj-

strov zlatého veku holandskej maľby, neskorého baroka a viedenského klasicizmu, zastúpené Tiepolom, Guardim, 

Maulbertschom alebo Fügerom. 

 

Alebo možnosť nákupov: 

Mariahilfer Strasse je azda najznámejšia nákupná ulica vo Viedni, na ktorej sa konajú výpredaje. Nájdete tu stovky 

obchodov, drahších, aj lacnejších, známe aj menej známe značky. Je dlhá takmer 4 km, čo poskytuje hotový raj pre 

nakupujúcich. Pýtate sa, čo tu všetko nájdete? Jednoduchá odpoveď by bola všetko, čo hľadáte. Na Mariahilfer 

Strasse sa nachádza viac ako 350 obchodov a kúpiť si tu môžete bižutériu, hodinky, šperky, kozmetiku, parfémy, 

elektroniku, bytové doplnky, nábytok, ale pravdepodobne najväčšie zastúpenie tu majú obchody so značkovým ob-

lečením a obuvou. Nemusíte sa ale obávať prehnaných cien a zároveň máte k dispozícii oveľa väčší výber ako u nás. 

Máte pocit, že v Zare poznáte každý kút a každú blúzku ste chytili do rúk už aspoň dvakrát? Potom vás vo Viedni 

čaká milé prekvapenie v podobe módnych kúskov, ktoré sa do slovenského výberu nedostali. Nakupovanie je ale 

známe ako vyčerpávajúca činnosť, preto sa môžete osviežiť v desiatkach kaviarní, fastfoodov a reštaurácií. Alebo si 

aspoň v Starbuckse kúpte kávu so sebou a nič vám nebráni v ďalšom nakupovaní. 

 

Pokračovanie do nákupného raja, Parndorfu, jedného s najväčších outletov v Európe. Stovky obchodov s viac ako vý-

hodnými cenami, kde si môžete kúpiť originálne kúsky s výraznou zľavou, ktoré sa štandardne pohybujú od 30 do 70 

%. Nájdete tu však aj značky, ktoré na našom trhu nemajú zastúpenie, hlavne odev, obuv a rôzne doplnky. Vybrať si 

môžete z viac ako 800 značiek – od najluxusnejších Jimmi Choo, Gucci, Prada, Joop, Armani, Hugo Boss, alebo nav-

štíviť samostatné obchody – Mango, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Escada, Desigual, Aldo, Gant, Diesel.... 

 
Po 18,00 hod. odchod na Slovensko. 
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