
  

 
Termín: 2021/2022          Číslo zájezdu: 6003                              Cena: 2 400,- Kč 
 

VÍDEŇ A RAKOUSKÝ PARLAMENT 
 
1. DEN: VÍDEŇ - UNO CITY, DONAUTURM, HOFBURG, STEPHANSDOM 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v brzkých ranních hodinách. Autobusem pojedeme do Rakouska a zastavovat 
budeme jen na protažení a toalety. Dopoledne přijedeme do hlavního města Rakouska - Vídně. Navštívíme moderní 
čtvrti UNO - City, sídelní oblast nadnárodních korporací a organizací celosvětového významu. Čeká nás exkurze 
s místním průvodcem v budově OSN. Poté vyjedeme výtahem na televizní věž Donauturm s výhledem na Vídeň, údolí 
řeky Dunaj a Vídeňský les. Odpoledne absolvujeme projížďku a procházku historickým centrem města - radnice, 
Burgtheater, Parlament, rezidence rakouských císařů Hofburg, kostel sv. Petra, Graben, katedrála Stephansdom, 
Kärntner Straße, Opera a další zajímavosti či památky. Večer ještě budeme mít krátké osobní volno a poté pojedeme 
na ubytování. 

 
2. DEN: VÍDEŇ - RAKOUSKÝ PARLAMENT, SCHÖNBRUNN 

Po snídani se přesuneme do centra Vídně, čeká nás exkurze v rakouském parlamentu s místním průvodcem, 
nahlédnutí do Sloupové haly s korintskými sloupy, ze které jsou často vysílány projevy státníků, prohlídka zasedacích 
sálů Dolní komory, kde zasedá Národní rada Rakouska a Horní komory, kde se schází Spolková rada. Kolem poledne 
budeme mít volný čas na individuální zájmy v centru města. Odpoledne si prohlédneme exteriéry barokního zámku 
Schönbrunn, letní rezidence rakouských císařů, projdeme se parkem k vyhlídkovému pavilónu Gloriette. 
V odpoledních hodinách odjedeme zpět do České republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních večerních hodinách. 
 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej nápojů  
- 1x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích 
- služba průvodce po celou dobu zájezdu 
- pestrý informační materiál pro každého účastníka 
- exkurze v rakouském parlamentu 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna  
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupné do navštívených objektů: cca 25-30 EUR pro studenty do 18 let 

 
Poznámka: 
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
- 1 pedagogický doprovod zdarma na každých 14 platících 
 


