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             NÁRODNÝ CINTORÍN ZENTRALFRIEDHOF A CISÁRSKA HROBKA 

 
Program: 

 
O 06:00 hod odchod zo Žiliny do Viedne, návšteva druhého najväčšieho cintorína v Európe Zentralfriedhof,  

s rozlohou 2,5 km2, na ktorom sú pochované 3 milióny ľudí. Medzi nich patria mnohé významné osobnosti. 

K najznámejším nesporne patria hudobníci Franz Schubert, Johannes Brahms, Salieri, Beethoven a mnohí ďalší. 
Cintorín nie len miestom posledného odpočinku zosnulých,  

ale aj miesto, na ktoré prídu živí, aby vzdali úctu a vďaku tým, ktorí si to zaslúžili.  
Náhrobné kamene sú ako umelecké diela, kvetinová výzdoba je pompézna. 

Pozrieme si hroby viacerých známych osobností, ktoré tu odpočívajú, a pamätníky tých, ktorí odpočívajú inde.  

 
Po prehliadke cintorína presun do centra Viedne, prehliadka Cisárskej hrobky.  

Táto hrobka je najväčšia a najvýznamnejšia svojho druhu na svete. Nachádza sa pod kapucínskym kostolom 
a je určená pre príslušníkov bývalého rakúskeho panovníckeho rodu. Miesto posledného odpočinku v nej našlo  

146 Habsburgovcov, z toho 12 cisárov a 19 cisárovien a kráľovien. Umelecky najkrajšie je stvárnená dvojitá rakva 

pre českú a uhorskú kráľovnú Máriu Teréziu a jej manžela cisára Františka Štefana I. Lotrinského.  
Pochováva sa tu už od roku 1633 a doposiaľ posledný z rodu Habsburgovcov, ktorého telo tu bolo uložené,  

je Otto von Habsburg, syn posledného cisára Karola I., ktorý zomrel v roku 2011. 
 

Po prehliadke osobné voľno, v rámci ktorého môžete navštíviť galériu umenia Albertina, kde možno okrem stálej 
expozície navštíviť príležitostné výstavy. Tá súčasná je venovaná tvorbe Modiglianiho.  

Výstava pod názvom Americká fotografia zachytáva každodennú kultúru, sociálnu krajinu,  

ale aj mestské metropoly v kritickom svetle. 
 

cca 17:30 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:30 hod 
 
Cena: € 39 /os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK 

 
Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 2,50 €/os. 

                                
 

Výdavok na mieste: vstupné do Albertiny  

                                                       
 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY ZVÝHODNENÁ CENA 
TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY 
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