Tématicko-poznávací zájezd:
Proměny Vídně za posledních 100 let aneb Vídeň 100 let po rozpadu monarchie
Rakousko-Uherska
Termín: čtvrtek 29. – pátek 30. listopadu
1. den: odjezd z Prahy- Na Florenci v 6,00 hodin směr

VÍDEŇ (Wien), dříve hlavní město rakousko-uherské monarchie, dnes
hlavní město země, sídlo OSN a řady mezinárodních institucí - jedno
z největších evropských turistických center. V březnu 1938 vstoupili do
země nacisté, město bylo ve 2. světové válce bombardováno, v roce
1945 rozděleno do čtyř zón (podobně jako Berlín) a do roku 1955
spravováno čtyřmi mocnostmi. Město hudby, žil zde mj. Johann Strauss
ml., na centrálním hřbitově pohřbeni Beethoven, Brahms, Schubert atd.
Ring – nejslavnější bulvár světa a pěšmo napříč starým městem
okružní jízda městem v délce cca 5,5 km obsáhne nejméně polovinu hlavních staveb města:
uvidíte Operu, Hofburg, Radnici s adventními trhy, které večer navštívíme, Burgtheater,
parky se sochami slavných (J.Strauss, maršál Radetzki, Marie Terezie), výstavné paláce se
sbírkami umění Kunsthistorisches / Naturhistorisches Muzeum, MuzeumQuartier – bývalá
kasárna dnes hostí četná muzea (např. Leopoldovo s největší sbírkou rakouské secese)
HOFBURG – sídlo habsburské moci:
Sisi Muzeum, krásná, téměř všemi opěvovaná císařovna Alžběta Bavorská, kult osobnosti!
V císařských apartmánech srovnání mýtu s realitou, k vidění císařovniny letní šaty,
miniaturní sekretář s dopisními obálkami, lekárnička, rekonstrukce dvorního salóniho vagonu
i souprava smutečních šperků u příležitosti vzpomínek na svého korunního syna Rudolfa.
_______________________________________________________________________
BELVEDERE: barokní palácový komplex – památník vojenské a politické slávy Evžena
Savojského podle vzoru architekta Johanna Lukase von Hildebrandta – dnes umělecké
stejnojmenné muzeum a místo podepsání smlouvy o neutralitě Rakouska v roce 1955 !
Po ubytování večerní procházka na náměstí před radnicí (metro)
2. den: po snídani odjezd směr Beethoven Platz :
AKADEMISCHES GYMNASIUM – studoval zde mj. Tomáš Garrique Masaryk nebo slavný
architekt a tvůrce vídeňské secese Otto Wagner – dopoledne, přijetí celé skupiny vedením
školy, seznámení s rakouským školským systémem, s historií tohoto nejstaršího gymnázia
ve střední Evropě (rok založení 1553 – 3 roky před tím naším!) a s jeho chodem
odpoledne ALBERTINA - galerie umění, funguje již od roku 1776 je umístěna ve
stejnojmenném paláci, obsahuje jednu z největších světových sbírek grafiky – na 50 000
kreseb, leptů a akvarelů a více než 1,5 milionu rytin, mezi autory dominují kresby Raffaela
Santiho, Albrechta Dürera, Rembrandta, Egona Schieleho, zastoupen je Leonardo da Vinci,
Rubens, Bosch, Cézanne, Picasso, Matisse, Kokoschka a další.
Nás bude především zajímat: příležitostná výstava věnovaná Cladu Monetovi

Hundertwasserhaus: původně ubytování pro sociálně slabší lidi, dnes turistická atrakce –
popírá pravidelné linie, fasáda obsahuje množství pestrých barev, dům je porostlý zelenínaproti němu vyrostla galerie ve stejném duchu s možností nákupu suvenýrů.
Odjezd z Vídně v 17:30 / 18 hod, návrat do Prahy okolo 22. hod.
Cena 2.000 Kč zahrnuje:
* autobusovou dopravu
* 1x ubytování v mládežnické ubytovně s bufetovou snídaní
* průvodce a originální infomateriál
* 2x jízdné metrem při večerním špacíru na adventní trhy
* komplexní cestovní pojištění a pojištění CK proti úpadku
http://www.toulkyevropou.cz/garance.php

* sladké pokušení - čokoládu
nezahrnuje vstupné do objektů ve výši 7€.
Doprava: zájezdový autokar - velký zavazadlový prostor, klima, TV, CD / DVD přehrávač,
lednice, WC, pohodlná sedadla; za Kč lze na zastávkách zakoupit studené i teplé nápoje.
Pojištění: zájezd obsahuje komplexní pojištění do zahraničí, které mj. zahrnuje:
* pojištění léčebných výloh v zahraničí až do výše 4.000.000 Kč
* pojištění zavazadel do výše 10.000 Kč / max. 5.000 Kč / 1 věc
* pojištění odpovědnosti na zdraví, majetková újma
* úrazové pojištění až do výše 180.000 Kč
* storno zájezdu až do výše 80% stornopoplatku…
více na http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf.
Celkovou cenu 2.000,- Kč uhraďte do 10.11.2018:
na účet: 5901370001/5500
variabilní symbol: 16518

zpráva pro příjemce: Vídeň, jméno žáka !
Závaznou přihlášku odevzdejte Mgr. Michaele Minaříkové do 2.11.2018.
Vezměte s sebou:
- platný občanský průkaz nebo cestovní pas
- kartu pojištěnce
- na sebe pohodlnou obuv, teplé oblečení a čepici
- jídlo a pití na celý den , kapesné na jídlo na 2.den (kromě snídaně, ta je v ceně)
- zápisník a tužka, slovníček
- mobilní telefon s kontakty na ped. dozor
_______________________________________________________________________

RNDr. Miroslav Hrdlička – poznávací cestovní kancelář Zlatnická 7, Praha 1,
t/fax 235 310 114, 739 356 390
www.toulkyevropou.cz
kolektivy@toulkyevropou.cz

