
  

 
Termín: Advent 2022                Číslo zájezdu: 6077                                Cena: 2 600 Kč 
 

ADVENTNÍ VÍDEŇ 
 
1. DEN: VÍDEŇ - SCHÖNBRUNN, HUNDERTWASSERHAUS, UNO CITY, DONAUTURM 

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 Vídně, hlavního města Rakouska. Jako první navštívíme 
komplex zámku Schönbrunn (exteriéry zámku, zámecký park, procházka k vyhlídkovému pavilónu Gloriette). Poté se 
krátce zastavíme u jedinečné stavby Hundertwasserhaus. Prohlédneme si exteriéry městského obytného domu, který 
v r. 1985 postavil architekt Hundertwasser, a jehož cílem bylo zasadit úder podle jeho názoru bezduché moderní 
architektuře. V podvečer se autobusem přesuneme kolem zábavního parku Prater s historickou dominantou Obřího 
kola Riesenrad do kongresového a administrativního centra UNO-City. Projdeme se UNO-City kolem kongresového 
centra OSN, vyjedeme výtahem na televizní věž Donauturm s výhledem na osvícenou vánoční Vídeň. Poté odjedeme 
na ubytování, podle domluvy bude možnost absolvovat procházku vánočním centrem Vídně. 

 
2. DEN: VÍDEŇ - TIME TRAVEL, STEPHANSDOM, VÁNOČNÍ TRH 

Po snídani se přesuneme do centra Vídně. Navštívíme interaktivní expozici Time Travel skýtající unikátní příležitost 
prožít magickou jízdu časem vídeňské historie -  projížďka středověkým kočárem, přežití tureckého obležení, osobní 
setkání s Wolfgangem Amadeem, úkryt před bombovým náletem II. sv. války, zhlédnutí Vídně z ptačí perspektivy. To 
vše za pomoci speciálních efektů, dobových kulis a 5D kina. Poté nás čeká prohlídka historického centra města - 
Hofburg, kostel sv. Petra, Graben, Stephansdom, Kärntner Straße, Opera, Parlament, Burgtheater, Radnice a další 
zajímavosti či památky. Odpoledne budeme mít volný čas na návštěvu adventních trhů s jejich neopakovatelnou 
předvánoční atmosférou (Christkindlmarkt) v parku u radnice (Rathauspark), kde bude postaveno více než 100 
vánočních stánků. V podvečerních hodinách odjedeme zpět do České republiky. Ke škole se vrátíme v pozdních 
večerních hodinách. 

 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, video, lednička, prodej nápojů  
- 1x ubytování se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích se společným sociálním zařízením 
- služby průvodce po celou dobu zájezdu 
- mobilní aplikace plná praktických informací a zábavy pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění včetně léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna  
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupy do historických a jiných objektů: 15-20 EUR pro studenty do 18 let 
 
Poznámka:  
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
 

Upozornění:  

S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do 
jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). Bezplatné odhlášení ze zájezdu z důvodu nesplnění 
těchto podmínek bohužel není možné. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před zájezdem 
takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 
 


