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AAUUSSTTRRIIAA  --  WWIIEEDDEEŃŃ  
W programie: Wyjazd o godz. 6.00. Przyjazd do Wiednia ok.15:00 - Spotkanie z przewodnikiem lokalnym, 4 godz. 
program zwiedzania , m.in. bulwar Ringstrasse: Parlament, Uniwersytet, Park Miejski z pomnikiem Straussa; Dom 
Malarza Hunderwassera, spacer po starówce: Hofburg – dawna rezydencja Habsburgów (wstęp 11 euro- dodatkowo 
płatny), Zwiedzanie Schonbrunn z zew. (letni pałac Habsburgów)., wieczorem zakwaterowanie w hotelu ***, nocleg ze 
śniadaniem, II dnia - wykwaterowanie, ok. 9:00  cd. programu zwiedzania Wiednia z przewodnikiem – m.in. wyjazd na 
Kahlenberg (wzgórze związane z odsieczą Wiedeńską,  W drodze powrotnej z Wiednia spacer po Bratysławie. Powrót do 
Krynicy ok. 24:00. Impreza realizowana przy min. 35 uczestnikach. 
 
Hofburg - Wiedeński pałac władców Austrii, poczynając od Rudolfa I aż do 
Karola I, czyli od XIII w. do 1918 r.; przez cały ten czas pałac był 
przebudowywany przez kolejnych władców. Stylem dominującym jest barok i 
klasycyzm. Najstarszą częścią jest XIII-wieczny Dziedziniec Szwajcarski 
połączony renesansową Bramą Szwajcarską z największym placem wśród 
zabudowań Hofburga. Plac otoczony jest starym pałacem Amelii z XVI wieku, 
barokowym skrzydłem Leopolda oraz Kancelarią Cesarską. Na placu stoi 
pomnik Franciszka II. W skrzydle Leopolda obecnie znajduje się rezydencja 
prezydenta Austrii. W apartamentach Franciszka Józefa i cesarzowej Elżbiety, w 
budynku Kancelarii mieści się obecnie muzeum. Wejście do pałacu 
umieszczone jest od Placu św. Michała. Na nim odsłonięte są wykopaliska z 
czasów starożytnego Rzymu. 
 
Belweder - barokowy pałac księcia Eugeniusza Sabaudzkiego. Wybudował go 
architekt Johann Lucas von Hildebrandt. Składa się z dwóch budynków 
rozdzielonych ogrodem w stylu francuskim ozdobionym szeregiem posągów 
sfinksów. Belweder Górny przeznaczony był na bankiety i uroczystości, 
Belweder Dolny pełnił funkcję letniej rezydencji. W 1752 pałac został wykupiony 
przez cesarzową Marię Teresę, i od 1775 z polecenia Józefa II, w Belwederze 
przechowywano obrazy należące do rodziny cesarskiej. W 1806 do Belwederu 
przeniesiono również kolekcję obrazów z pałacu Ambras. Jako ostatni członek 
rodziny Habsburgów urzędował tu arcyksiążę Franciszek Ferdynand. Obecnie, 
od I wojny światowej, w budynkach znajdują się muzea. Budynek jednak mocno 
ucierpiał podczas II wojny światowej. Cały Złoty Gabinet spłonął i został później 
zrekonstruowany. Ogród jest najstarszą częścią całego kompleksu. Został 
zaprojektowany wkrótce po nabyciu gruntu ok. 1700 roku, przez Dominique'a 
Girarda - ucznia André Le Nôtre'a. 
 

  

  

  

CCzzaass  ttrrwwaanniiaa  22  ddnnii..  
 
Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj  
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie. 
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