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Program:
06:00 hod odchod zo Žiliny cez Bratislavu do Viedne, cestou možnosť nástupu.
Po príchode návšteva druhého najväčšieho palácového komplexu Viedne, zámku Belvedér.
Jeho názov, v preklade krásny výhľad, pochádza z čias, keď ho vlastnila Mária Terézia.
Má dva barokové paláce, Horný a Dolný, Oranžériu a rozľahlé záhrady. Postaviť ho dal princ Eugen Savojský.
V roku 1697 vznikol najskôr rozsiahly park, neskôr bol postavený Dolný Belvedér, ktorý slúžil ako letné sídlo
Princa Eugena Savojského a napokon vybudovali Horný Belvedér, ktorý bol určený na reprezentatívne účely.
Dnes možno v Dolnom Belvedéri obdivovať zlatú izbu, mramorovú sálu a mramorovú galériu,
zbierku umeleckých predmetov z obdobia baroka a diela významných rakúskych autorov.
V Oranžérii sa nachádza expozícia venovaná stredovekému umeniu. Medzi Dolným a Horným Belvedérom
sú terasovité záhrady postavené podľa záhrad vo Versailles. Živé ploty, sochy stvárňujúce olympijských bohov,
jazierka s priezračne čistou vodou a fontány, sprevádzajú návštevníka na ceste medzi Dolným a Horným Belvedérom.
Horný Bevedér ponúka zbierky viac ako 500 rokov histórie umenia od stredoveku po 20. storočie.
Trvalo sú vystavené diela umelcov ako Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka,
či diela francúzskych impresionistov.
V Alpskej záhrade rastie viac ako štyritisíc rastlín reprezentujúcich alpský ekosystém.
Pre návštevníkov je voľne porístupná. Neskôr popoludní prechádzka cez Karlsplatz ku Opere.
16:00 hod pre záujemcov 40-minútová prehliadka interiérov Opery, počas ktorej Vám predstavia miesta,
ktoré z hľadiska počas predstavenia nie je možné vnímať.
Dozviete sa o histórii budovy, jej architektúre a prevádzke opery.
Turisti, ktorí o prehliadku interiérov nemajú záujem, pokračujú v prehliadke centra Viedne
cez Operring, Burgring, Heldenplatz, Hrad, Graben ku Stefansdomu.
Po krátkom osobnom voľne presun na Schwedenplatz.
17:30 hod odchod autobusom na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:30 hod.
Cena: 44 €/osoba za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK
Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 2,50 €/os.
Vstupné: prehliadka Opery 12 €/dospelá osoba, 9 €/nad 65 rokov
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