
Základní škola a Mateřská škola  Řepiště, příspěvková organizace         
vás zve na prohlídku                           

ADVENTNÍ VÍDNĚ s průvodcem 

Datum, místo, čas odjezdu:   4. prosince  2022,  v 6:00 hod. od základní školy 

CENA:  850 Kč/ osoba  

Prosíme všechny účastníky, aby se na nástupní místo dostavili min. 10 minut před odjezdem. 

Program zájezdu: Příjezd do centra Vídně na Maria Theresien platz. Při společné procházce s 

průvodcem uvidíme barokní kostel Karlskirche, státní operu Staatsoper, slavný hotel Sacher, 

muzeum Albertina, nákupní třídu Kärtner Strasse, Císařskou hrobku či dóm sv. Štěpána, 

kde bude dostatek času na bezplatnou prohlídku dómu. Poté budeme pokračovat po třídě Am 

Graben, kde se nachází ty nejluxusnější vídeňské obchody, až k císařskému sídlu Hofburg. 

Hofburg je rozsáhlý areál císařského sídla habsburských panovníků. Shlédneme exteriér 

budovy jezdecké školy lipicánů, Parlamentu a Burgtheateru. Procházku zakončíme před 

budovou radnice, kde se konají slavné adventní trhy. Zde si můžete vychutnat pravou vánoční 

atmosféru s dětským punčem a vánočním cukrovím, marcipánem, praženými kaštany a mnoha 

jinými dobrotami.  

Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné do památek a občerstvení, pojištění.  

Orientační  harmonogram zájezdu: Na cestě do Vídně bude hygienická zastávka  na 

Rohlence u Brna nebo až v Mikulově na benzínové stanici cca 30 minut. Očekávaný příjezd do 

Vídně je kolem 10:00. Na náměstí Marie Theresie začneme prohlídku a vydáme se po 

vídeňském Ringu do centra města a začneme s prohlídkou. Kolem 11:00 bychom měli přijít 

k dómu sv. Štěpána, kde si uděláme krátkou přestávku na prohlídku dómu a na občerstvení. 

Poté společně odejdeme k Hofburgu a odtud poté k radnici, kde probíhají vánoční trhy. Na trhy 

bychom mohli dorazit kolem 14:00. Následuje osobní volno na nákupy či prohlídky muzeí 

(Přírodovědné nebo Kulturněhistorické).  Předpokládaný odjezd z Vídně bude po 18:00, tak 

abyste měli možnost shlédnout nasvícené město. Předpokládaný návrat domů bude  kolem 

23:00. na zpáteční cestě bude opět alespoň jedna hygienická zastávka (buď v Mikulově nebo 

na Rohlence). 

Doporučujeme: vzít si s sebou pohodlnou obuv, teplé oblečení, čepici, rukavice, svačinu, 

dobrou náladu, nabité telefony s aktivovanými roamingovými službami.  

Muzea v centru města a na Ringstrasse: Hofburg (Císařské apartmány, Sisi muzeum, 

muzeum Lipicánů),  Albertina,  Císařská hrobka,  Přírodovědné muzeum a  Kulturně-historické 

muzeum, Mozartovo muzeum.  

Přihlašovat možné do 25.11.2022: telefonicky 558671940 paní Jakubcová; e-mailem: 

reditelka@zsrepiste.cz; nebo na mobil: 725757826. Úhrada po přihlášení dle pokynu školy.  

 

Těšíme se na Vás. 
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