
  

 
Termín: 19.-20.9.2022            Číslo zájezdu: 22-640                             Cena: 2 600,- Kč 
 

VÍDEŇ, WACHAU 
 

1. DEN: DÜRNSTEIN, KREMS, GÖTTWEIG, HUNDERTWASSERHAUS 

Na zájezd vyjedeme v 6.00 hodin od budovy školy. Autobusem pojedeme do Rakouska a zastavovat budeme jen na 
protažení a toalety. První zastávka nás čeká v malebném městečku Dürnstein, kde se zastavíme na krátkou procházku 
městečkem a podél břehu Dunaje. Pokračovat budeme do starobylého města Krems zapsaného na listině světového 
kulturního dědictví UNESCO - projdeme se křivolakými uličkami kolem nejvýznamnějších památek (Steiner Tor, 
Pfarrkirche St. Veit, Bürgerspitalskirche, hrad Gozzoburg a další). Pak se ještě zastavíme na vyhlídku a krátkou 
prohlídku nedalekého areálu benediktinského kláštera Göttweig založeného již v roce 1083. Po ní už vyrazíme do 
Vídně, hlavního města Rakouska. V podvečer se ještě zastavíme u jedinečné stavby Hundertwasserhaus a 
prohlédneme si exteriéry tohoto městského obytného domu, který architekt Hundertwasser postavil v r. 1985, a jehož 
cílem bylo zasadit úder bezduché moderní architektuře. Tím putování tohoto dne skončí a odjedeme na ubytování.  

 
2. DEN: VÍDEŇ - SCHÖNBRUNN, HOFBURG, STEPHANSDOM 

Po snídani navštívíme letní rezidenci rakouských císařů Schönbrunn. Projdeme se zámeckým parkem až k vyhlídkovému 
pavilónu Gloriette a prohlédneme si interiéry zámku v rámci Imperial Tour zpřístupňující nádherné orientální 
komnaty, působivou Velkou Galerii či soukromé apartmány Františka Josefa a císařovny Sissi. Po poledni nás čeká 
prohlídka historického centra města, uvidíme Hofburg, kostel sv. Petra, Graben, Stephansdom, Kärtner Straße, Operu, 
Parlament, Burgtheater, Radnici a další zajímavosti či památky Vídně. Odpoledne si v centru města užijeme volný čas 
na individuální zájmy. Pak 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  
- informační matriál pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna  
 

V ceně není zahrnuto: 

- vstupné do navštívených objektů: 10-15 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). Nesplnění těchto podmínek bohužel není možné uznat 
jako důvod pro bezplatné odhlášení ze zájezdu. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před 
zájezdem takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 
 


