
VÍDEŇ – město kultury
Dopoledne navštívíme zámek Schönbrunn 
– bývalá rezidence rakouských císařů. V rámci 
prohlídky s audio průvodcem v českém jazyce 
navštívíme státní reprezentační místnosti 
a soukromé komnaty císaře Františka Josefa 
I. a jeho manželky Alžběty (známé jako Sissi). 
Podíváme se také do nádherných přilehlých 
zahrad, kde lze vidět bludiště, zámecký 
skleník, muzeum kočárů Wagenburg či nejstarší 
zoologickou zahradu na světě. V případě zájmu 
můžeme také navštívit nedaleké Technické 
muzeum, kde unikátní objekty vyprávějí o životě 
známých osobností – vidět je možné např. 
Mercedes W 196 „Stříbrný šíp“, anebo dvorní 
salónní vůz císařovny Alžběty. Zážitkem jsou také 
hudební nástroje, které samy hrají, funkční parní 
stroje a mnoho dalšího. Večer si můžeme zpestřit podvečerní návštěvou parku Prater – patří se svými více jak 
250-ti atrakcemi mezi nejznámější evropské zábavní parky. Největší dominantou je obří 65 metrů vysoké ruské 
kolo Riesenrad. Večer ubytování v hostelu ve Vídni.

Druhý den po snídani vyrazíme do centra Vídně, kde nás čeká pěší prohlídka města. Uvidíme památky tzv. 
Vnitřního města – parlament, Hofburg – rozsáhlý areál císařského sídla habsburských panovníků, třída Příkopy/
Graben – centrum velkoměstského ruchu, navštívíme také Dóm sv. Štěpána – významná gotická stavba, 
vyfotíme si orloj – každou hodinu průvod historických postav, v poledne doprovázený hudbou. V případě zájmu 
navštívíme i italský kostel P. Marie Sněžné s mozaikovou kopií slavné Leonardovy Poslední večeře. Na závěr dne 
se můžeme vyvézt na 265m vysokou Dunajskou věž, ze které je úžasný výhled na Staré město a Vídeňský lesík. 

BUDAPEŠŤ – perla na Dunaji
Prohlídku Budapeště započneme na Gellertově vrchu 
s  Citadelou. Zde budeme mít celou Budapešť až 
k Margaretinu ostrovu jako na dlani, odtud přehlédneme 
téměř celé centrum i pobřeží UNESCO s parlamentem 
a Budínský vrch. Následuje prohlídka centra města, 
procházka po pobřežní promenádě až k Řetězovému 
mostu. Navštívíme baziliku sv. Štěpána a prohlédneme si 
velkolepou budovu parlamentu. V podvečer si můžeme 
odpočinout na palubě lodičky při hodinové plavbě. 
Ubytování v hostelu. 

Druhý den se po snídani přesuneme na Budínský vrch, který 
je zapsaný v kulturním dědictví UNESCO. Zde se nachází 
hrad, Rybářská bašta, korunovační kostel neboli Matyášův 
chrám i Muzeum zbraní. Kromě toulání po zachovalých 
středověkých uličkách si užijete také panoramatické výhledy 
na město. Odpoledne navštívíme Tropicarium - největší 
komplex akvárií ve střední Evropě. V jedenáctimetrovém 
proskleném tunelu, přímo nad hlavami návštěvníků, 
proplouvají žraloci doprovázení kolonií barevných mořských 
rybiček. Každých 15 minut se můžete ocitnout v pralese, 
kde prožijete nefalšovaný tropický déšť, bouři a hromobití. 
Návrat v nočních hodinách.
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