Adventní Vídeň + SCHÖNBRUNN (autobusem z Ostravy)
10.12. - 10.12. 2016

750,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/24696/

Průvodkyně:

Tereza Vrbová

Specialista:

Karolína Petrová, +420 596 111 602, petrova@radynacestu.cz

Adventní zájezd s průvodcem, během kterého uvidíte to nejkrásnější ze sváteční rakouské metropole. Navštívíte
překrásné adventní trhy u zámku Schönbrunn, letohrádek císařovny Sisi nebo schönbrunnskou ZOO. Zhlédnete
Karlskirche, slavnou Albertinu i Státní operu a vychutnáte si tradiční vídeňské vánoční trhy. Prožijte s námi kouzlo
rakouských Vánoc a poznejte adventní Vídeň!

Na co se můžete těšit
vánočně nazdobené centrum Vídně
monumentální zámek Schönbrunn
kouzelné trhy na náměstích a v uličkách
vůni punčů a plné pulty cukrovinek a baněk
ikonický Hundertwasserhaus

Co už máte v ceně?
autobusovou dopravu
průvodce
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
cestovní pojištění
MHD (6,5 €) a vstupné do památek

Cestovní pojištění
EASY
35 Kč / den / osoba
UNIVERSAL + STORNO
60 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč

Důležité informace
Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Ubytování je vždy možné po 14. hodině, do této doby je možné si
na hotelu uschovat zavazadla.
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Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Vstupné do památek pro zájemce:
Hoffburg (Císařské apartmány, Sisi muzeum a Silberkammer): 12,90 EUR včetně českého audioprůvodce
Albertina: 12,90 EUR (audioprůvodce v cizím jazyce 4 EUR)
Zámek Schönbrunn: 13,30 EUR okruh 22 pokojů, 16,40 EUR okruh 40 pokojů
Letohrádek Belvedere (Dolní + Horní): 20 EUR
Vídeňská císařská klenotnice Schatzkammer: 12 EUR
Motýlí dům Schmetterlinghaus: 6,50 EUR
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Co vše zažijete: den po dni
Sobota 10. prosince: Ve velmi brzkých ranních (kolem 4:00) hodinách odjezd
z Ostravy přes Frýdek-Místek, Hranice a Olomouc, příjezd k zámku Schönbrunn.
Pro zájemce možnost návštěvy interiérů zámku Schönbrunn v rámci velkého okruhu, který nabídne 40 zámeckých pokojů (možnost
objednat předem u CK), zámecké ZOO proslavené zejména chovem medvídka Pandy nebo královského letohrádku. Ve volné chvíli
se můžete projít zámeckými záhradami či strávit dopolední čas na adventních trzích na prostranství před zámkem. Tyto trhy
jsou velmi oblíbené pro svoji slavnostní a kouzelnou atmosféru v bezprostřední blízkostí zámku. Přesun městskou dopravou do
centra Vídně.
Při společné procházce s průvodcem uvidíme barokní kostel Karlskirche, Státní Operu, hotel Sacher, Albertinu,
Augustiánský kostel, Korutanskou třídu, Císařskou hrobku a dóm sv. Štěpána, kde bude dostatek času na bezplatnou
prohlídku interiéru této nejvýznamnější gotické památky Rakouska. Tuto zastávku lze také využít k návštěvě některé z vídeňských
kavárniček a ochutnat jablečný štrúdl nebo vídeňský dortík Sacher.
Poté budeme pokračovat pěší zónou Na Příkopech s morovým sloupem, kolem chrámu, který je zasvěcen sv. Petrovi až
ke komplexu Hofburgu. Hofburg je rozsáhlý areál císařského sídla habsburských panovníků. Zhlédneme exteriér budovy
jezdecké školy s krásnými lipicány, Parlament a Burgtheater. Procházku zakončíme před budovou radnice, kde se konají
slavné adventní trhy. Zde si můžete vychutnat pravou vánoční atmosféru s punčem, vánočním cukrovím, marcipánem, praženými
kaštany a mnoha jinými dobrotami.
V podvečer odjezd z Vídně. Návrat do ČR ve večerních hodinách (předpokládaný návrat do Ostravy ve 23:00).
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