Az Osztrák-Magyar Monarchia fővárosa és a Habsburg udvar
Tanulmányi kirándulás a monarchia központjába
Nosztalgiázunk egy kicsit a „boldog békeidők” hangulatát idézve a császárvárosban!
Látogassuk meg a magyarság életében is nagyon fontos osztrák császári udvar legjelentősebb épületeit! Sétáljunk ott, ahol a legendás Sisi is élt, nézzük meg azokat a
szobákat, amelyekben aludtak és fogadták a vendégeket az uralkodók, csemegézzünk
a kincsek között!
Adózzunk tisztelettel Mária Terézia emlékének a róla elnevezett téren és nézzük meg
hogyan uralkodott az alattvalókon!
Látogassuk meg Európa egyik legszebb templomát, a Stephansdom-ot. Végezetül
zárjuk utunkat Európa egyik leglátványosabb Adventi Vásáránál, a csodálatosan kivilágított bécsi Városháznál. Válogassunk ajándékokat a szebbnél szebb kézműves termékek közül, kóstoljuk meg a puncsot és ellenőrizzük le, hogyan készítik az osztrákok
a forralt bort!

Tervezett program
Indulás: 2015. december 19. szombat 5.00 óra Kaposvár OBI parkoló.
Érkezés: kb. 23 órakor
Útvonal
Kaposvár – Böhönye – Marcali – Balatonszentgyörgy – Keszthely – Sümeg – Sopron –
Bécs
Bécsi program
Érkezés a Schönbrunnhoz: legkésőbb 11.00-ig.
1. Schönbrunn: kb 12.30-ig.
• Kastély megtekintése kívülről.
• Adventi vásár: a kastély környékén sétálhatunk a karácsonyi vásár forgatagában.
2. Utazás a városközpontba. Mivel a városközpontba (környezetvédelmi okok miatt)
a buszunk nem hajthat be, ezért metróval megyünk. A metro megálló nagyon közel
van a kastélyhoz.
3. Belvárosi városnézés: kb. 16.00-ig. Parlament, Természettudományi Múzeum,
Maria Terézia tér, Opera, Séta a gyönyörűen kivilágított Grabenen, Stephansdom
(székesegyház), Hofburg (Császári palota): kiállítások megtekintése (fakultatív),
Stadthaus (Városháza).
3. Szabadprogram 16.00-tól 18.00-ig.
4. Visszautazás a Schönbrunnhoz metróval.
A belvárosban (a Városház előtt és a Mária Terézia téren) adventi vásárokat keresünk
fel. Mindkét helyen 80-100 kis faházban kínálják portékáikat az árusok. Közben kel-

lemes karácsonyi zene szól, ezen kívül maradandó élményt jelent a Városháza hatalmas épületének kidíszített és kivilágított homlokzata, valamint a fényben úszó utcák.
Hazaindulás Bécsből: 18.30-kor.
Utazás: autóbusszal. (Nagysága a résztvevők számától függ.)
Szükséges felszerelés: érvényes személyigazolvány, nemzetközi diákigazolvány,
fényképezőgép, kényelmes és meleg ruha.
Részvételi díj:
20 fő részvételével: 8900 Ft,
40 fő részvételével: 6 900 Ft.
A részvételi díj magában foglalja:
• az autóbuszos utazás költségeit,
• az idegenvezetés díját,
• a szervezés költségeit.
Belépődíj a Hofburg palotájába audioguide használatával (fakultatív program)
(http://www.hofburg-wien.at/besucherinfo/eintrittspreise.html):
 diákoknak érvényes nemzetközi diákigazolvánnyal (19-25 éves korig):
10,50 €.
 gyerekeknek (6-18 éves korig): 7,00 €.
 felnőtteknek: 11,50 €.
A felnőtt jegyek a hosszú sorállás elkerülésére elővételben online is megvásárolhatók.
Akik az alábbi határidőig leadják a jelentkezésükkel együtt a belépődíjat, azoknak
megveszem a jegyet. A kedvezményes jegyek csak a pénztárnál vásárolhatók meg.
Jelentkezés: a részvételi díj befizetésével a Szakmódszertani Tanszék titkárságán
vagy a szervezőnél.
Határidő: 2015. december 07.
Érdeklődni lehet:
Tel.: 20/310-8632, e-mail: davidjanos@gmail.com, skype: david.janos1
Kaposvár, 2015. november 18.
Élvezetes kirándulást és kellemes karácsonyi ünnepvárást kívánok:
Dávid János
szervező

