Wiedeń 18-21 sierpnia *wyjazd wieczorem 17 sierpnia, jazda nocą
17 sierpnia, wyjazd godziny wieczorne, jazda nocna
21 sierpnia, powrót ok. 24:00 do Jarocina
Ramowy program:
18 sierpnia, piątek
Przyjazd do hotelu, czas na odświeżenie się
Lunch, spotkanie z przewodnikiem
Objazd ringiem autobusem z monumentalną zabudową II połowy XIX wieku/ Ratusz,
Parlament, Opera itp.
Hofburg – zimowa rezydencja Habsburgów. kompleks pałacowy, który przez ponad
siedemset lat rozbudowywany był przez kolejnych władców Austrii. Na pow. 24 ha. znajduje
się 18 traktów, 16 dziedzińców i ponad 2800 pomieszczeń.
Apartamenty cesarskie Hofburg – pałac zimowy; oryginalne pomieszczenia z czasów
cesarskich, wraz z dodatkową wystawą o Cesarzowej Sisi: o jej życiu i śmierci.
Kolacja w Grinzing sławnej części miasta Wiednia, gdzie znajdują się winiarnie „Heuriger“
19 sierpnia, sobota
Klosterneuburg austriackie „Escorial” - Opactwo Augustianów najsilniejsze politycznie
opactwo Austrii z pocz. XII w., wspaniały kontrast architektury przeszłej (rzymskiej,
romańskiej...) i współczesnej; miejsce pochowania patrona Austrii: Św.Leopolda
Wzgórze Kahlenberg – Historia II-ej Odsieczy Wiedeńskiej - Jan III Sobieski: druga połowa
XVII wieku w Europie to czas zmian układu sił, alians z Habsburgami i wojny z Turcją
Po przerwie
Muzeum Historii Sztuki – jedno z pięciu najważniejszych muzeów malarstwa na świecie,
posiadające w swoich zbiorach płótna m.in.: Velasqueza, Caravaggia, Tycjana, Rubensa,
Rafaela, Rembrandta, Bruegla….
Kwatera Muzealna – największy kompleks muzealny Wiednia, byle XVIII-wieczne stajnie
pałacowe.
Kolacja na Starówce

20 sierpnia, niedziela
Spacer po „Starówce“ – po ekskluzywnych ulicach zakupowych Wiednia, zaułki miasta.
legendy, anegdoty, niecodzienny Wiedeń.
Msza w Katadrze Św. Szczepana
Katedra Św. Szczepana – majestatyczna, licząca ponad 700 lat świątynia gotycka, symbol
Austrii, i jej najważniejszy kościół, siedziba Arcybiskupstwa i austriackiego „Prymasa”
Kardynała Christoph Schönborn
Po przerwie
Opera Wiedeńska – najsłynniejsza scena operowa Austrii, Temat: Mozart, Strauss,
Cesarzowie w Operze, Bal w Operze - najelegantszy bal sezonu karnawałowego,
Akademia Sztuk Pięknych – w zbiorach znajdują się obrazy pędzli mistrzów: niemieckich,
flamandzkich, włoskich i hiszpańskich (m.in. Hieronim Bosch „Sąd Ostateczny“)
Park Miejski – z najczęściej fotografowanym pomnikiem Jana Straussa – Syna
Hundertwasser Haus - kompleks mieszkalny na rogu Kegelgasse i Löwengasse w Wiedniu,
jedno z dzieł architektonicznych Friedensreicha Hundertwassera, wybudowanego w latach
1983–1985 przez Josefa Krawinę
Kolacja
21 sierpnia, poniedziałek
Belweder – kompleks pałacowy z galerią sztuki, w której legendarny obraz Gustawa Klimta
"Pocałunek" i wybitnych dzieł Schielego i Kokoschki
Powrót do Polski, po drodze obiadokolacja w Czechach
Cena (kalkulacja na 38 osób): 1450 zł + 72 euro (w tym przejazd autokarem, przewodnik na
miejscu (4 dni), ubezpieczenie, noclegi (3 doby w hotelu na obrzeżach Wiednia w pokojach
dwuosobowych z łazienką, 3 x śniadanie, 4 x kolacja, 1 x lunch, wejścia do muzeów:
Belweder, Akademia Sztuk Pięknych, Muzeum Historii Sztuki, apartamenty cesarskie
Hofburg, opactwo Klosterneuburg, Opera)
Opłata przy zapisie: 200 zł (rata 0)
Rata I – 800 zł do 15 czerwca
Rata II- 450 zł do 31 lipca
Rata III- 72 euro do 5 sierpnia
Zapisy od 22 maja do 5 czerwca u Bogumiły Śmiglewskiej tel. 530 76 19 09
Wycieczkę organizuje Stowarzyszenie Jarocin XXI przy współpracy z Biurem Usług
Turystycznych Turysta

