Termín: 24.11.2018

Číslo zájezdu: 18-643

Cena: 840,-Kč

ZÁJEZD DO VÍDNĚ
Program:
Odjezd z Plzně v 05:30 hodin z parkoviště u restaurace Bohemia, Anglické nábřeží. Přejezd do Vídně s potřebnými
zastávkami. Po příjezdu do Vídně budete mít možnost navštívit následující výstavy:
1/ Horní Belveder - klíčová díla Gustava Klimta, Egona Schieleho a Oskara Kokoschky. Největší světová sbírka Gustava
Klimta a „Polibek“.
Prinz Eugen-Straße 27, Vídeň
Cena: od 12,50€, studenti do 19 let zdarma
Přejezd autobusem k Uměleckohistorickému muzeu.
2/ Uměleckohistorické muzeum - Jedinečná výstava děl Pietera Bruegela
Maria-Theresien-Platz, Vídeň
Cena: od 11,-€, studenti do 19 let zdarma
3/ Albertina – Claude Monet
Albertinaplatz 1, Vídeň
Cena: od 12,70€, studenti do 19 let zdarma
Více o výstavách a cenách se dozvíte na konci programu.
V 18:00 hodin pro Vás přijede autobus na nástupní místo u Uměleckohistorického muzea. Odjezd z Vídně. Příjezd do Plzně
před půlnocí.

V ceně je zahrnuto:
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, video, lednička, prodej nápojů
- služba průvodce po celou dobu zájezdu a informační materiál
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna (v případě
onemocnění před odjezdem zájezdu pojišťovna uhradí 80% ceny zájezdu, spoluúčast je ale 500,-Kč)
- mapky Vídně
- pojištění proti úpadku cestovní kanceláře
V ceně není zahrnuto:
- vstupné do navštívených objektů
Poznámka:
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků

Horní Belveder - klíčová díla Gustava Klimta, Egona Schieleho a Oskara Kokoschky. Největší světová sbírka Gustava
Klimta a „Polibek“
Belveder není jen nádherný barokní zámek, ale je také domovem jedné z nejcennějších uměleckých sbírek Rakouska: - s
klíčovými díly Gustava Klimta, Egona Schieleho a Oskara Kokoschky.Srdcem sbírky na zámku Belvedere je 24 maleb od
Gustava Klimta s jeho pozlacenými obrazy „Polibek“ a „Judith“. Světový věhlas si získal především Klimtův „Polibek“.
Malba o rozměrech 180 x 180 cm vznikla v letech 1908/09 a ukazuje Klimta a jeho přítelkyni Emilii Flöge jako milenecký
pár. „Polibek" je asi nejznámějším uměleckým dílem Rakouska. Působivé jsou kromě toho také Klimtovy portréty žen,
které můžete obdivovat v Horním Belvederu.
Stálá expozice v Horním Belvederu získala na začátku roku 2018 zcela novou koncepci: na 3 podlažích je v 7 tematických
místnostech k vidění celkem 420 děl. Tematicky prohlídka začíná historií Belvederu. V dalších místnostech jsou
představena díla ze středověku, baroka, klasicismu a období biedermeier. Vídeňské moderně a umění kolem roku 1900 je
samozřejmě věnován velký prostor na prvním podlaží, kde má své místo také Klimtův „Polibek“. Na druhém podlaží je
představeno umění meziválečného a poválečného období.
Cena: studenti do 19 let: zdarma
Vstupenka do Horního Belvederu (v eurech):
Dospělí:
15,Senioři (65 let a více):
12,50
Studenti (19-26 let):
12,50
Skupiny (od 10 ti osob):
13,50
Uměleckohistorické Muzeum - Jedinečná výstava děl Pietera Bruegela
U příležitosti 450. výročí úmrtí Pietera Bruegela staršího připravilo Uměleckohistorické muzeum Vídeň celosvětově první
monografickou výstavu díla tohoto výjimečného umělce.
Pieter Bruegel starší byl již za svého života jedním z nejžádanějších umělců, díky čemuž se jeho díla již v jeho době
prodávala za neobvykle vysoké částky. U příležitosti 450. výročí jeho úmrtí se Uměleckohistorické muzeum Vídeň rozhodlo
věnovat tomuto nejvýznamnějšímu nizozemskému malíři 16. století zvláštní výstavu. Jedná se o celosvětově první velkou
monografickou výstavu jeho díla. Do dnešní doby se dochovalo jen o málo více než čtyřicet maleb a šedesát grafik tohoto
mistra. Se svými 12 deskovými obrazy vlastní Uměleckohistorické muzeum Vídeň největší sbírku Bruegelových obrazů na
světě. Je tomu tak především proto, že Habsburkové byli již v 16. století schopni docenit mimořádnou kvalitu a originalitu
obrazového světa Pietera Bruegela a snažili se prestižní díla tohoto umělce pro sebe získávat.
Cena: studenti do 19 let: zdarma
Dospělí:
15,Senioři (65 let a více):
11,Studenti (19-26 let):
11,Skupiny (od 10 ti osob:
11,Albertina – Claude Monet
Albertina věnuje Claude Monetovi, ústřední postavě impresionismu, první rozsáhlou výstavu za více než 20 let.
Většina zná Monetovy obrazy Lekníny. Jsou stejně tak známé jako van Goghovy Slunečnice. A opravdu: Monet měl slabost
pro tyto oblíbené rostliny na rybníce. Ve své zahradě ve francouzské obci Giverny, zaměstnával Monet (1840-1926)
dokonce vlastního zahradníka, který se staral pouze o lekníny. Obrazy těchto vodních rostlin lze samozřejmě také vidět na
výstavě „Claude Monet“ v Albertině. Celkem 100 obrazů, včetně významných děl zapůjčených z více než 40 mezinárodních
muzeí a soukromých sbírek, je k vidění po více než 20 letech v Rakousku v této první rozsáhlé prezentaci Monetovy práce.
Cena: studenti do 19 let: zdarma
Dospělí:
16,Senioři (65 let a více):
12,70
Studenti (19-26 let):
12,70
Skupiny (od 15 ti osob):
12,70

