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Program:
06:00 hod odchod zo Žiliny cez Bratislavu na letisko do Viedne, cestou možnosť nástupu.
11:00 hod prehliadka návštevníckeho centra na letisku Schwechat, ktoré ponúka návštevníkom a nadšencom
letectva úchvatný pohľad na rušné činnosti na letisku.
Čaká nás 50- minútová jazda Airport autobusom po hangári, kde parkujú lietadlá a uvidíme letiskovú prevádzku.
Z blízkeho okolia je možné pozorovať vzrušujúce vzlety a pristátia.
Po autobusovej prehliadke navštívime „Dobrodružnú izbu“, kde zažijeme let z perspektívy kokpitu, objavíme
cestu kufra a pozrieme si letisko z virtuálnej perspektívy riadiacej letovej prevádzky vo veži prostredníctvom
multimediálnych inštalácií.
Po prehliadke presun autobusom a návšteva Hermesvilly, známej ako „palác snov“.
Nachádza sa v idylickom prostredí uprostred bývalého cisárskeho poľovníckeho revíru, dnes Lainzer Tiergarten.
Vilu dal cisár František Jozef ako darček legendárnej Sissi. Dal jej ju v nádeji, že presvedčí svoju manželku,
ktorá mala rada cestovanie, aby strávila viac času vo Viedni.
Romantickú vilu postavil renomovaný architekt Carl von Hasenauer v rokoch 1882 až 1886 a jej názov je podľa
boha Herma, ktorého socha sa nachádza v záhrade pri vile. Vďaka luxusnému zariadeniu je budova považovaná
za jeden z vynikajúcich príkladov vilovej architektúry neskorého romantizmu.
Pôsobivá výstava na prvom poschodí zobrazuje históriu budovy a jej obyvateľov. Mnoho osobných predmetov
Františka Jozefa a Alžbety, ako aj originálny nábytok sprostredkujú pocit cisárskeho životného štýlu tej doby.
Reštaurácia "Hermes" ponúka prvotriedne jedlá viedenskej kuchyne.
Cca 17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:00 hod.
Cena: 30 €/osoba za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK
Nepovinný príplatok: komplexné cestovné poistenie UNION 2 €/os.
Vstupné: úhrada pri objednávke
Letisko Viedeň 14,90 €/dosp. os., senior; 9,90 €/deti
Hermesvilla 5 €/dosp.os., seniori, ZŤP, študenti; do 19 r. zdarma
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