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VIEDEŇ  -  DNES  NETRADIČNE... 

     
Na tento výlet sme pre milovníkov a objavovateľov Viedne pripravili aj netradičné ciele, nechajte sa zlákať.. 

 

TERMÍN: 7.5.2023 

                                                                               CENA: 39,- € 
V cene je doprava autobusom, sprievodca CK, prehliadka – Arsenal a Vojenské historické múzeum, Hermesvilla 

Možný príplatok: cestovné poistenie, individuálne vstupenky 

Kolektív – cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta cenu upravíme podľa km 

    PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu po Bratislavu, príchod do 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 Parlament, Radnicu, Štátnu 

operu, múzeá a kostoly, luxusné paláce, Štefánsky dóm – gotický symbol Viedne, ktorý každého očarí svojou impozant-

nosťou a mystikou, Hofburg... Budeme mať aj osobné voľno na vychutnanie noblesnej atmosféry a ruchu veľkomesta, 

občerstvenie a nákupy drobných suvenírov, prípadne na individuálnu návštevu ďalšieho múzea, alebo kostola. 

 

Dnes navštívime aj Hermesvillu – miesto kam sa zvyčajne nechodí - nachádza sa v idylickom prostredí uprostred býva-

lých  cisárskych  poľovných revírov, teraz Lainzer  Tiergarten, a je to "palác snov", ako ju nazvala  cisárovná Alžbeta – 

Sissi. Cisár František Jozef jej tento zámoček dal v nádeji, že ju presvedčí tráviť viac času vo Viedni. Aký bol súkromný 

život  cisára a cisárovnej? To  môžeme  vidieť v expozícii  na  I. poschodí, kde sú súkromné  predmety, spálňa, nástenné 

maľby inšpirované Shakespearom, vytvorené významnými umelcami, napr. od Gustava Klimta.   

 

Pokračovať budeme v záhradách  Schonbrunnu, najkrajšieho  barokového paláca v Rakúsku. Pri prechádzke zámockým 

parkom s krásnymi barokovými kvetinovými záhradami, sochami a fontánami prejdeme popri Krásnej fontáne,Rímskych 

ruinách až ku Gloriette s výhľadom na mesto. V prípade záujmu možnosť prehliadky interiérov. Vo Wagenburgu budete 

mať príležitosť pozrieť si expozíciu, kde lesk dvornej reprezentácie Márie Terézie ožíva v prepychových kočiaroch 

 

Predpokladaný odchod na Slovensko o cca 18,00 hod. 

 

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 

    

 

 

 
Cena vytvorená na základe cien z februára 2023 
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