FISA DESTINATIE VIENA
Viena, capitala Austriei si provincie federala, este situata in nord-estul tarii pe malurile Dunarii si este
inconjurata de frumusetile naturale ale regiunii Wachau si de padurile vieneze (Wiener Wald),
supranumite si "Plamanii Vienei". Avand numeroase spatii verzi si parcuri frumos amenajate, Viena
este un oras foarte agreabil. Viena, numita si capitala culturala a Europei, este o metropola cu un
farmec aparte, ce se bucura de o infrastructura deosebita, fiind in acelasi timp un oras sigur si foarte
curat.
Cu o populatie ce numara in jur de doua milioane de locuitori, Viena a devenit cea mai populara
destinatie turistica urbana din Austria. Pentru persoanele romantice sau cu o inclinatie pentru istorie,
Viena reprezinta un oras de vis. Obiective turisitice si atractii pot fi gasite la tot pasul fie ca ratacesti pe
stradute inguste sau prin piete medievale, fie ca vizitezi Palatul Schonbrunn sau Palatul Imperial
Hofburg, pe urmele lui Sisi si ale imparatului Frantz Iosef, sau pur si simplu te plimbi pe impresionantul
bulevard Ring. Viena imbina perfect infrastructura si confortul unui oras modern cu atmosfera rupta din
istoria sa veche de secole ce poate inspira pe oricine viziteaza orasul.

Pe langa monumente si latura sa plina de istorie, Viena ofera turistilor si o plenitudine de atractii
culturale. Teatru clasic sau modern, opera sau opereta, film sau festivale de dans, expozitii si
concerte - toate acestea se gasesc in Viena. Acest oras ce respira cultura este plin de evenimente si
manifestari interesante ce asteapta sa fie descoperite, pe parcursul intregului an, de aceea nu prea
conteaza cand alegi sa vizitezi Viena pentru ca sigur are ceva frumos de oferit. Pentru turistii care nu
au inclinatii atat de puternice spre cultura, Viena are faimoasele sale cafenele sau restaurante pline de
specilitati culinare.
Nu se poate spune ca exista un anotimp potrivit pentru a vizita Viena deoarece calendarul cultural al
orasului este deosebit de bogat si exista o multitudine de obiective turistice. Unele institutii, cum ar fi
Corul Baietilor din Viena, Scoala Spaniola de Calarie si unele teatre nu sunt deschise pe perioada
verii, dar exista alte evenimente care compenseaza aceste pauze, cum ar fi cinematografele in aer
liber sau diferite festivaluri.
Viena International Airport este situat la sud de oras. Aeroportul a avut peste 19 milioane de pasageri
intr-un an si deja s-a stabilit extinderea sa prin construirea celei de-a treia piste si ridicarea unui nou
terminal pentru a se pregati in vederea cresterii numarului de pasageri.
Viena are o retea foarte buna de transport in comun. Reteaua de cai ferate este cea mai mare din
lume. In zonele foarte populate ale orasului mijloacele de transport in comun circula atat de des incat
nu este necesar ca orarul curselor sa fie cunoscut. Faptul ca transportul in comun este foarte bine pus
la punct este dovedit de statistica - 53% dintre vienezi se duc la locul de munca folosind mijloacele de
transport in comun. Pe timpul noptii exista autobuze care circula pe rutele principale la fiecare
jumatate de ora. Tarifele nu depind de lungimea traseului parcurs in interiorul orasului iar biletele sunt
valabile pentru orice fel de mijloc de transport. Biletele si abonamentele pot fi cumparate pentru
diferite perioade de timp: o zi, o saptamana, o luna sau un an.
Pentru cei ce doresc sa petreaca cateva zile vizitand obiectivele turistice din Viena, exista Viena Card.
Posesorul acestui card care costa 18.50 € beneficiaza de transport gratuit si nelimitat cu metroul,
autobuze si tramvaie timp de 72 de ore de la prima folosire. Pe langa asta beneficiaza de reduceri la
210 obiective turistice, restaurante si hoteluri, cafenele si baruri. Cei ce cumpara un astfel de card
platesc 5 euro in loc de 6 pentru un bilet cu linia Aeroportului International Viena, care merge de la
aeroport pana in centrul orasului sau 7.5 € in loc de 10 pentru trenul care face legatura intre oras si
aeroport. Regulile exacte ale cardului sunt explicate in carta de cupoane care este oferita gratuit la
achizitionarea sa. Viena Card poate fi achizionat de la orice punct turistic, de la cabinele de vanzare a
biletelor pentru transportul in comun sau din unele hoteluri.

Iata o lista a celor mai importante obiective turistice din Viena care nu trebuiesc ratate in excursia in
capitala Austriei.

Palatul Schonbrunn din Viena
Palatul Schonbrunn trebuia sa fie Versailles-ul Imperiului Austriac insa, in anul 1695 atunci cand
Fischer von Erlach a proiectat palatul, costurile pentru ridicarea sa erau prea mari. Astfel, palatul a fost
conceput initial mai mult ca resedinta de vara a Habsburgilor dar incepand cu Maria Tereza (17171780) a inceput si epoca de aur a Habsburgilor, ea alegandu-si ca resedinta Palatul Schonbrunn.

Palatul Schonbrunn din Viena
Pana in anul 1749 au fost refacute interioarele, au fost terminate lucrarile la galerii pentru a gazdui
receptiile tinute la palat , a fost adaugat un teatru si a fost amenajat parcul (care arata asa cum arata
si astazi). In parc se afla cateva statui grecesti si romane precum si constructia verde din otel (Casa
palmierilor) care a fost construita in anul 1882.
La Schonbrunn exista mai multe atractii nu doar palatul in sine. Gradina zoologica de aici este foarte
frumoasa si merita vizitata cu certitudine.

Informatii utile despre vizita la Palatul Schonbrunn
Transport:
Adresa: Metrou: U4, Schonbrunn
Tramvai: 10 and 58, Schonbrunn
Autobuz: 10A, Schonbrunn
Adresa:
Schloss Schonbrunn, 1130 Viena, Austria
Orarul Palatului Schonbrunn:
Palatul Schonbrunn este deschis in fiecare zi, inclusiv in zilele de sarbatoare nationala, dupa cum
urmeaza:
Din 1 aprilie pana in 30 iunie de la ora 8:30 AM pana la ora 17:30 PM
Din 1 iulie pana in 31 august de la ora 8:30 AM pana la ora 18:30 PM
Din 1 septembrie pana in 31 octombrie de la ora 8:30 AM pana la ora 17:30 PM
Din 1 noiembrie pana in 31 martie de la ora 8:30 AM pana la ora 17:00 PM
Vanzarea biletelor incepe la ora 8:15 AM
Intrarea in zona expozitionala se face la 8:30 AM
Orarul Parcului de la Palatul Schonbrunn:
Portile parcului se deschid dupa cum urmeaza:
De la 1 aprilie pana la 31 octombrie: 6:00 AM
De la 1 noiembrie pana la 31 martie: 6:30 AM.
Portile parcului de la Palatul Schonbrunn se inchid intre 5:30 PM (iarna) si 9:00 PM (vara).
Preturi:
Bilete pentru Palatul Schonbrunn:
Tur Imperial cu ghid audio - Adulti 10.50 €; copii si tineri (6-18 ani) 7.50 €; studenti (19-25 ani) si
persoane cu handicap 9.50 €;

Grand Tour cu ghid audio - Adulti 13.50 €; copii si tineri (6-18 ani) 9.50 €; studenti (19-25 ani) si
persoane cu handicap 12.20 €;
Grand Tour cu insotitor - Adulti 15.50 €; copii si tineri (6-18 ani) 11.00 €; studenti (19-25 ani) si
persoane cu handicap 14.20 €;
Bilete combinate:
Classic Pass Plus - Adulti 19.50 €; copii si tineri (6-18 ani) 12.90 €; studenti (19-25 ani) si persoane cu
handicap 17.90 €;
Classic Pass - Adulti 16.50 €; copii si tineri (6-18 ani) 11.00 €; studenti (19-25 ani) si persoane cu
handicap 14.90 €;
Gold Pass - Adulti 39.90 €; copii si tineri (6-18 ani) 19.00 €; studenti (19-25 ani) si persoane cu
handicap 39.90 € / 32.50 €;
Winter Pass - Adulti 25.00 €; copii si tineri (6-18 ani) 12.00 €; studenti (19-25 ani) si persoane cu
handicap 25.00 €;
Bilet Sisi - Adulti 23.50 €; copii si tineri (6-18 ani) 14.00 €; studenti (19-25 ani) si persoane cu handicap
21.50 €;
Bilete pentru Parcul Palatului Schonbrunn:
Labirint: Adulti 3.50 €; copii si tineri (6-18 ani) 2.20 €; studenti (19-25 ani) si persoane cu handicap
3.00 €;
Terasa panoramica Gloriette: Adulti 2.50 €; copii si tineri (6-18 ani) 1.90 €; studenti (19-25 ani) si
persoane cu handicap 2.20 €;
Gradina Printului: Adulti 2.50 €; copii si tineri (6-18 ani) 1.90 €; studenti (19-25 ani) si persoane cu
handicap 2.20 €;
Bilete de intrare la Muzeul Copiilor:
Adulti: 7.00 €; copii si tineri (6-18 ani) 5.50 €; studenti (19-25 ani) si persoane cu handicap 5.50 €;

Ce include fiecare tip de bilet sau tur de la Palatul Schonbrunn?
Turul Imperial: 22 camere / 35 de minute
Vizitati apartamentele Imparatului Franz Iosef si ale sotiei sale Elisabeta cat si camerele de Stat in stil
Rococo. Acest tur este recomandat celor care dispun de putin timp si sunt interesati in mod special de
Franz Iosef si Elisabeta. Pentru acest tip de tur nu exista posibilitatea de a fi insotiti de un ghid. Se
ofera doar ghid audio, inclus in pretul biletului.
Grand Tour: 40 camere / 50 minute
Puteti vizita 40 de camere si puteti afla 40 de istorisiri fascinante ce se intind pe durata a trei secole.
Pe langa ceea ce puteti vizita cu Turul Imperial veti mai putea admira Sala de Ceremonii, impunatorul
Salon Gobelin, Camera Milioanelor si altele. Acest tur il puteti face insotiti de un ghid vorbitor de limba
engleza sau singuri folosindu-va de un ghid audio inclus in pret.
Classic Pass: ~ 3 ore.
Cultura, buna dispozitie si privelisti superbe. Schonbrunn Classic Pass include acces la: Grand Tour al
Palatului Schonbrunn cu ghid audio, Gradina Printului, Labirint si Terasa panoramica Gloriette. Acest
tip de bilet este pus in vanzare din data de 31 martie pana in data de 4 noiembrie.
Classic Pass Plus: ~ 3-4 ore
Include tot ce contine si Classic Pass si in plus asigura acces la un spectacol ce are loc la Brutaria
Regala de la Schonbrunn. Aici veti primi un strudel de mere si reteta originala pentru a o pastra ca
amintire.
Gold Pass
Este valabil un an de zile din momentul achizitionarii si include cate o intrare la toate atractiile cuprinse
in permis. Gold Pass inlcude Grand Tour cu audio ghid, Gradina Printului, Terasa panoramica
Gloriette, Labirintul, Gradina Zoologica, Casa Palmierilor, Casa Desertului, Muzeul Trasurilor, Brutaria
Regala. Gold Pass este valabil din 31 martie pana pe 4 noiembrie.

Winter Pass
Este valabil o luna de zile din momentul eliberarii sale si include o intrare la toate atractiile cuprinse in
acest permis: Grand Tour cu ghid audio,Gradina Zoologica, Casa Desertului, Casa Palmierilor, Muzeul
Trasurilor. Este disponibil intre 4 noiembrie si 30 martie.
Biletul Sisi
Acest permis este ideal pentru cei aflati pe urmele Imparatesei Elisabeta la Schombrunn, Hofburg si la
Muzeul Colectiei Imperiale de Mobila. La Schonbrunn include Grand Tour cu ghid audio iar la Hofburg
puteti vizita Apartamentele Imperiale, Muzeul Sisi, si Colectia Imperiala de Argintarie.

Palatul Belvedere din Viena
Palatul Belvedere se afla in mijlocul unui parc splendid. Palatul a fost construit pentru Printul Eugen de
Savoia, de catre J.L. von Hildebrandt, un foarte cunoscut arhitect baroc al perioadei respective.
Belvedere inseamna un loc din care se poate vedea frumusetea iar Palatul Belvedere ofera o
priveliste minunata a orasului vechi din gradinile sale.

Palatul Belvedere
Desi parintii sai erau nascuti in Italia, Printul Eugen era francez si cunostea foarte bine Castelul
Versailles. Fiind exilat de Ludovic al XIV-lea, Eugen a devenit comandant al Sfantului Imperiu Roman
si impreuna cu bunul sau prieten Ducele de Marlborough, au invins mai apoi armatele lui Ludovic al
XIV-lea fiind rasplatiti cu palate. Cei doi generali erau cunoscuti sub sintagma "un suflet in doua
trupuri".
Domeniul Belvedere are doua castele, unul mai mare contruit intre 1720-22 si un al doilea mai
confortabil contruit intre 1714-16. Printul Eugen a locuit in acesta din urma. Gradinile unesc cele doua
palate si sunt amenajate cu bazine de apa, fantani, sculpturi, trepte si mici cascade. Tema intregului
ansamblu este calatoria omului din intuneric catre lumina divina. Dupa moartea Printului Eugen in anul
1736, domeniul a intrat in proprietatea Habsburgilor.
Cele doua palate gazduiesc muzee. In palatul in care a locuit Printul Eugen se gaseste Muzeul
Austriac de Arta Baroca. In celalalt palat se afla Galeria Austrica de Arta unde se gasesc tablouri din
secolele XIX si XX.
In 1803 a fost facuta in parcul de la Belvedere, prima gradina alpina din Europa. Astazi peste 4000 de
plante originare din Alpi se gasesc aici. Cea mai buna perioada din an pentru a vizita gradinile de la
Belvedere este primavara sau inceputul verii, deoarece atunci infloresc marea majoritate a plantelor
ce se gasesc aici.
Preturi:
Accesul in gradini este gratuit
Bilet combi 3 atractii cu un singur bilet (include Palatul Belvedere, Palatul mic cu orangeria si grajdurile
si 21er Haus)
Adulti: 19:00 €
Studenti sub 27 de ani si batrani peste 60: 15.00 €
Grupuri peste 10 persoane: 15.00 €
Copii si tineri sub 19 ani: gratuit.
Cu Viena Card: 15.00 €.

Bilet combi 2 din 3 atractii (include 2 atractii la alegere dintre Palatul Mare Belvedere, Palatul mic si
orangeria sau 21er Haus)
Adulti: 16.00 €
Studenti sub 27 de ani si batrani peste 60: 12.50 €
Grupuri peste 10 persoane: 13.50 €
Copii si tineri sub 19 ani: gratuit.
Cu Viena Card: 11.50 €.
Adresa:
Prinz Eugenstrasse, Viena, Austria
Orar:
Gradinile sunt deschise tot anul, zilnic de la rasarit la apus.
Palatul Belvedere: 10:00 AM - 6:00 PM
Palatul mic si orangeria: 10:00 AM - 6:00 PM; miercurea 10:00 AM - 9:00 PM
Grajdurile palatului: 10:00 - 6:00 PM; miercurea 10:00 AM - 9:00 PM
21er Haus: de miercuri pana duminica de la 10:00 AM la 6:00 PM
Transport:
Metrou: statia Sudtirolerplatz (U1)
Autobuze: statia Sudbahnhof (13A, 69A)
Tramvaie: statia Sudbahnhof (18, 0); statia Schloss Belvedere (D)

Turnul Dunarii - Donau Turm, Viena
Turnul Dunarii este al 62-lea turn ca inaltime din lume. A fost construit in anul 1964 avand o inaltime
de 252 de metri dar puntea de observatie fiind la 150 de metri. Turnul are un diametru de 12 metri si o
fundatie de 8 metri adancime cu un diametru de 31 de metri. Pentru a urca in el puteti lua unul din
cele 2 lifturi sau daca va mandriti cu o conditie fizica buna, puteti urca cele 776 de trepte ale sale.

Turnul Dunarii din Viena
Urcarea cu liftul pana la platforma de observatie dureaza 35 de secunde iar de acolo, vara, se
organizeaza sarituri cu coarda elastica. Este localizat in mijlocul parcului Dunarii iar pe el sunt
amplasate antene pentru reteaua de telefonie mobila si pentru radio.
Orar:
Observatorul si liftul sunt deschise de luni pana duminica intre ora 10:00 si pana la 24:00 dar ultima
urcare este la 23:30. Restaurantul este deschis de luni pana sambata de la ora 11:00 pana la 15:00 si
de la 18:00 pana la 24:00. Cafeneaua este deschisa de luni pana duminica de la ora 10:00 pana la
miezul noptii.
Preturi:
Taxa de intrare este de 6,90 € pentru adulti; 4,90 € pentru copii dar este disponibil si un ticket
combinat cu o croaziera pe Dunare contra sumei de 19,90 € sau 25.00 € in functie de ruta croazierei.
Transport:
Metrou: linia U1, statia VIC / Kaisermuhlen iar apoi luati autobuzul 20B pana la Donauturm

Adresa:
Donauturmstrasse 4, A 1220 Viena, Austria

Catedrala Sf Stefan din Viena - Stephansdom
Catedrala Sf Stefan (Stephansdom) a supravietuit multor razboaie si a devenit simbolul libertatii
Vienei. Cladirea in stil gotic a fost construita in anul 1147 dar acoperisul sau din tigla sub forma de
diamant, care o face si atat de deosebita de alte catedrale celebre a fost adaugat in anul 1952.

Catedrala Sf. Stefan din Viena
Catedrala Sf Stefan a fost subiectul multor carti, poze si studii. Unicitatea catedralei precum si
multitudinea de detalii fac din catedrala Sf Stefan, o comoara a arhitecturii. Altarele, arcadele,
turnurile, imaginile, fiecare detaliu are scopul si istoria sa. Clopotul catedralei este unul din cele mai
mari din lume si a fost facut din fierul obtinut dintr-un tun capturat de la turci in anul 1683. Clopotul
rasuna in fiecare an in oras anuntand venirea Anului Nou. Catedrala Sf Stefan a fost de cateva ori
distrusa de foc spre sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial. Dar pentru ca toata lumea a dat o mana
de ajutor, catedrala a fost reconstruita in doar sapte ani: emblema Austriei si simbolul identitatii
austriace a renascut inca o data din cenusa sa.
Cu aproape trei milioane de vizitatori pe an, Catedrala Sf Stefan este atractia numarul unu in oras.
Puteti urca si pe catedrala: turnul sudic sau turnul nordic (Pummerin).
Preturi:
Pana in varful turnului sudic trebuiesc urcate 343 de trepte, iar taxa este de 4.00 € pentru adulti, 2.00
€ pentru tinerii intre 15-18 ani si 1.50 € pentru copii intre 6-14 ani.
Pentru a urca in turnul nordic (Pummerin) trebuie sa platiti o taxa de 5.00 € pentru adulti, 2.00 € pentru
copii si tineri intre 6-14 ani si 0,5 € pentru copii mai mici de 6 ani insotiti de parinti.
Orar:
Este deschis de luni pana sambata
Programul este din aprilie pana in octombrie de la ora 8:30 la 17:30, in lunile iulie si august intre 8:30
si 18:00 iar intre noiembrie si martie intre 8:30 si 17:00.
Adresa:
Stephansplatz, Viena, Austria
Transport:
Autobuz: 1A, 2A or 3A
Metrou: Stephansplatz

Opera de Stat din Viena
Opera de Stat din Viena (Wiener Staatsoper) este una dintre cele mai importante opere din lume si
locul unde sunt prezentate o mare varietate de specatacole de opera si balet la cel mai inalt nivel
artistic.

Situata in districtul 1 al Vienei, la capatul de sud al Karntnerstrasse, Opera este unul dintre motivele
pentru care Viena este un oras european atat de important din punct de vedere cultural. Cladirea
Operei din Viena este un obiectiv turistic din punct de vedere artistic dar si arhitectural. A fost
construita intre 1861 si 1869 de catre arhitectii August von Sicardsburg si Eduard van der Null.

Interiorul Operei de Stat din Viena
Din punct de vedere artistic, Opera din Viena are o reputatie foarte buna in toata lumea pentru
reprezentatiile de o inalta calitate dar este foarte cunoscuta si datorita Orchestrei Filarmonice din
Viena. O seara la Opera in Viena este probabil unul din cele mai impresionante evenimente la care un
turist poate asista in capitala Austriei.
Cladirea Operei in sine aduce ca stil arhitectonic cu stilul Italian Renascentist, acest curent cultural a
insemnat foarte mult pentru arta si muzica. Primele spectacole de Opera, au fost scrise si puse in
scena in Italia in timpul secolului al XVI-lea. Loja dinspre bulevardul Ring, simbolizeaza deschiderea
Operei catre publicul sau si este impodobita cu simboluri ale unor opere celebre cum ar fi “Flautul
Magic” al lui Mozart, realizate de pictorul Moritz von Schwind. Multe dintre statuile si decoratiunile din
interior, accentueaza caracterul festiv al Operei de Stat din Viena.
Muzeul Operei de Stat din Viena, ofera mai multe informatii despre istoria institutiei si reuseste sa-i
farmece cu adevarat pe iubitorii operei ca stil muzical si manifestare artistica.
Adresa:
Muzeul este situat la urmatoarea adresa: 1., Hanuschhof Hanuschgasse / Goethegasse 1.
Orar:
Este deschis de marti pana duminica de la 10:00 la 18:00.
Preturi:
Bilet normal: 3 €
Bilet combinat cu ghid audio: 6.5 €
Bilet combinat cu ghid audio si acces la Muzeul Teatrului: 8 €
Bilet combinat cu Muzeul Teatrului: 4.5 €
Transport:
Metrou: Karlsplatz (U1, U2, U4)

Palatul Hofburg din Viena
Timp de mai bine de 600 de ani, Hofburg a fost resedinta suveranilor austrieci. De-a lungul timpului, a
fost dezvoltat ajungand unul dintre cele mai importante centre din istoria europeana. De aici au
condus Habsburgii incepand cu secolul al XIII-lea, la inceput ca domnitori ai tinuturilor austriece, din
anul 1452 ca imparati ai Sfantului Imperiu Roman, si in final ca imparati ai Austriei din anul 1806 pana
la sfarsitul monarhiei in anul 1918.

Palatul Imperial Hofburg din Viena
Initial o fortareata din secolul al XIII-lea, Hofburg a fost extins de fiecare imparat. Complexul asimetric
se intinde pe o suprafata de 240.000 metri patrati si este impartit in 18 aripi, 19 curti interioare si 2.600
de camere in care aproape 5.000 de oameni inca mai lucreaza sau locuiesc. In camerele de la
Hofburg, de-a lungul secolelor, Imparatul Iosef al II-lea a pus la punct programul revolutionar al
reformei, congresul Vienei s-a intrunit, au fost tinute receptii si baluri impresionante iar Imparatul Franz
Iosef a primit in audienta oameni de seama. Palatul Hofburg trebuie vizitat de oricine doreste sa
descopere lumea fascinanta a Habsburgilor. Astazi, aici se afla birourile presedintelui federal, ale
ministrilor si cel al secretarului de stat al Austriei. Hofburg gazduieste si o parte din Biblioteca
Nationala a Austriei.
Orar:
Din septembrie pana in iunie de la 9:00 AM la 17:30 PM
Din iulie pana in august de la 9:00 AM la 18:00 PM
Preturi:
Biletul Hofburg include accesul la apartamentele imperiale, la colectia Imperiala de argintarie si la
Muzeul Sisi.
Biletul Hofburg costa: pentru adulti 9,90 €, copii intre 6-18 ani 5,90 €, studenti intre 19-25 ani 8,90 € si
pentru grupuri de copii intre 6-18 ani 4,90 €.
Biletul Sisi include accesul la 3 atractii turistice: Biletul Hofburg (apartamente imperiale, la colectia de
argint imperial si la muzeul Sisi), palatul Schonbrunn (Bilet Grand Tour – accesul in 40 de camere) si
colectia de mobila imperiala. Aveti avantajul de a intra fara a sta la coada. Biletul costa: pentru adulti
22,5 €, copii intre 6-18 ani 13,50 €, studenti intre 19-25 ani 20 € si pentru grupuri de copii intre 6-18
ani 11,50 €.
Biletul pentru colectia de argint costa 2,50 €
Biletul pentru apartamentele imperiale include accesul in apartamentele lui Franz Iosef I si
Imparateasa Elizabeta si costa 12,40 € pentru adulti, copii intre 6-18 ani 6,90 €, studenti intre 19-25
ani 11,40 € si pentru grupuri de copii intre 6-18 ani 5,90 €.
Toate biletele includ ghid audio disponibil in opt limbi de circulatie internationala: engleza, germana,
franceza, italiana, spaniola, ceha, maghiara si japoneza.
Transport:
Metrou: U3, statia Herrengasse
Tramvai: Liniile 1, 2, D si J, statia Burgring
Autobuz: 2A si 3A, statia Hofburg.
Adresa:
Michaelerkuppel, Viena 1010, Austria

Michaelerplatz - Piata Sf Mihail din Viena
Michaelerplatz este una dintre cele mai celebre piete din Viena in principal datorita proximitatii sale de
Hofburg, Palatul Imperial din Viena si a altor obiective turistice importante din capitala Austriei.
Michaelerplatz este dominata de impresionanta poarta neo-baroca de la Palatul Hofburg. In partea
opusa Palatului Hofburg se gaseste una dintre primele cladiri moderne ale Vienei, Looshaus. Cea mai
veche cladire din Michaelerplatz este Michaelerkirche, biserica ce a servit vreme indelungata drept
biserica a imparatilor austro-ungari. In centrul pietei se gaseste o zona deschisa in care se afla o serie
ruine romane si medievale.

Intrarea in Palatul Hofburg din Michaelerplatz
Michaelertrakt este una dintre cele mai exuberante aripi ale palatului imperial. A fost initial proiectata
de Josef Emanuel Fischer von Erlach in anul 1720, dar proiectul a fost amanat o perioada lunga de
timp si abia in anul 1888 cand vechiul Burgtheater a fost demolat a inceput si constructia acestei aripi.
Arhitectul austrian Ferdinand Kirschner a urmat planurile initiale ale lui Erlach si a dus la bun sfarsit
constructia aripii in anul 1893.
In centrul aripii se gaseste impresionanta poarta numita Michaelertor. Pe marginile celor trei intrari se
gasesc statui colosale ale lui Hercule. La fiecare capat al Michaelertrakt se gasesc fantani foarte mari
decorate cu grupuri de sculpturi. Fantana din dreapta, a fost proiectata in 1897 de Edmund Hellmer si
este inchianata armatei austriece. Fantana din stanga este opera lui Rudolf Weyr si simbolizeaza forta
navala a Austriei.

Casa Loos din Viena, un exemplu de arhitectura moderna
In zilele noastre Looshaus este greu de observant cand te indrepti spre Michaelertrakt, dar atunci
cand a fost construita in 1911 a generat o multime de controverse datorita fatadei sale foarte moderne
si lipsei decoratiunilor, lucruri foarte neobisnuite pentru Viena epocii baroce. Adolf Loos a fost
influentat de nasterea arhitecturii zgarie-norilor pe care o vazuse intr-o calatorie in Statele Unite si a
adoptat un stil de cladire de afaceri cu linii drepte si aproape fara nici un fel de decoratiune. Design-ul
foarte modern a provocat discutii atat de aprinse incat constructia a fost temporar amanita. Loos a fost
lasat sa continue numai dupa ce a promis sa decoreze fatada cu balconase pentru flori. Imparatul
Franz-Josef I detesta fatada moderna din fata palatului sau si se spune ca draperiile de la aripa de
peste drum de Looshaus erau mereu trase pentru a nu fi nevoit sa o priveasca. Astazi cladirea este
considerata un exemplu de arhitectura moderna care a reusit sa schimbe o multime de idei
preconcepute.

Palatul Herberstein
Vizavi de Looshaus se gaseste o alta cladire vieneza, Palatul Herberstein, construit intre anii 1896 si
1897. A fost facut in locul unei alte cladiri, Palatul Dietrichstein, care a fost celebru pentru Cafeneaua
Griensteidl, unde un grup de tineri poeti si scriitori cunoscuti sub numele de Jung-Wien se aduna in
mod regulat. Dupa ce cafeneaua a fost demolata, acestia s-au mutat intr-un alt local din apropiere,
Café Central, care astazi este cea mai celebra cafenea din intregul oras. In 1990 s-a redeschis si Café
Griensteidl in Palatul Herberstein.

Michaelerkirche, Biserica Sf Mihail din Viena
Biserica Sf Mihail, Michaelerkirche, este fosta biserica parohiala a monarhilor austrieci. A fost ridicata
prima data in anul 1221 si extinsa apoi in mai multe randuri astfel incat astazi este formata dintr-un
amalgam de stiluri arhitecturale. Turnul este in stil gotic si dateaza din secolul al 14-lea iar fatada este
in stil neo-clasic si dateaza din 1792. Notabil este grupul de sculpturi de deasupra verandei in stil
baroc ce infatiseaza caderea ingerilor si care a fost creat de Lorenzo Mattielli.
Interiorul in stil baroc este decorat cu fresce renascentiste si aici se gaseste si o orga superba
construita in anul 1714 de Johann David Sieber. Exista si o serie de morminte in biserica dar mai
spectaculoase sunt catacombele unde au fost ingropati oameni intre secolele al 15-lea si al 18-lea si

care sunt inca intacte datorita climatului constant. Aceasta parte a bisericii poate fi accesata numai in
prezenta unui ghid.
O serie de sapaturi arheologice in Michaelerplatz au scos la iveala o casa de pe vremea Imperiului
Roman, cateva fundatii medievale si ceea ce a mai ramas din fostul Burgtheater. Ruinele sunt acum
vizibile de la nivelul strazii.

Mariahilferstrasse din Viena
Maria Hilf este in sectorul 6 din Viena si foarte aproape de centrul orasului. Este o zona foarte
populata cu multe cladiri rezidentiale. Pe langa Universitatea tehnologica din Viena, in Maria Hilf puteti
gasi si Conservatorul Franz Schubert. Shopping-ul la Viena este un motiv de city-break in sine si
Mariahilferstrasse este una dintre destinatiile pe care iubitorii de cumparaturi nu le pot rata sub nicio
forma.

Mariahilferstrasse din Viena
In partea de nord a cartierului se afla Mariahilferstrasse, cea mai importanta strada de cumparaturi. Ea
este impartita in doua parti: partea interioara si cea exterioara. Reputatia de cea mai importanta strada
de shopping din Austria se datoreaza mai ales partii interioare (Innere Mariahilferstrasse). Aici puteti
gasi multe magazine precum: Esprit, C&A, Clinique, Nike, Salamander, Swarovski, Tom Tailor, Zara,
Samsonite, Only, Levis, Humanic, H&M, Jones, L’Occitane, New Yorker, Orsay, Pimkie, Puma,
Promod, Swatch, etc. Aglomeratia si densitatea mare de centre comerciale si magazine se datoreaza
si faptului ca zona este bine pozitionata fata de magistrala U3 de metrou. Partea exterioara poate fi
explorata cu tramvaiul, dar multitudinea de magazine ce se gasesc in partea dinspre interiorul orasului
lipseste. Pe de alta parte aceasta zona este foarte cunoscuta pentru prostitutia ilegala.
Mariahilferstrasse a suferit modificari importante in anii 90 cand s-a construit si metroul care sa o
deserveasca. Au fost construite trotuare late de zece metri pe ambele parti si au fost plantati copaci. In
perioada sarbatorilor de iarna Mariahilferstrasse este transformata in zona pietonala pentru a permite
milioanelor de oameni sa isi faca cumparaturile. Mariahilferstrasse se afla foarte aproape de Cartierul
Muzeelor din Viena (Museumquartier).

Muzeul de Istorie a Artei din Viena (Kunsthistorisches Museum)
Muzeul de Istorie a Artei (Kunsthistorisches Museum), gazduit de o cladire de pe Bulevardul Ring ce
aduce cu un palat este unul dintre cele mai importante muzee de arta si arta decorativa din lume.
Cladirea in care se afla este ea insasi un obiectiv turistic.

Muzeul de Istorie a Artei din Viena

Muzeul este vizitat de peste 600.000 de oameni anual. Muzeul a fost contruit, ca si alte muzee din
Viena, pentru a gazdui imensa colectie de obiecte de arta a Habsburgilor. Kunsthistorisches Museum
a fost deschis in 1891, in acelasi an in care a fost deschis si Naturhistorisches Museum (Muzeul de
Istorie a Naturii), de catre Imparatul Franz Iosef I al Austro-Ungariei. Cele doua muzee au exterioarele
similare si se afla unul in fata celuilalt in Piata Maria Tereza. Ambele cladiri au fost construite in intre
anii 1872-1891.
Colectiile muzeului sunt: Egipt si din Orientul Apropiat; Grecia si Roma Antica; Sculptura si Arta
Decorativa, Colectia de Numismatica si Biblioteca. Interiorul cladirii este si el spectaculos fiind decorat
cu marmura, si multe ornamente aurite sau picturi. Cladirea are deasupra sa un dom ce ajunge la o
inaltime de 60 de metri.
Muzeul dispune si de o intrare speciala pentru persoanele cu handicap, la cladirea 5 unde exista un
lift.
Preturi:
Adulti: € 10,00
Bilet Redus*: € 7,50
Bilet cu Viena Card: € 9,00
Bilet pt familie ** € 20,00
Grup de 10 persoane sau mai mare: € 7,00
Tur cu ghid: € 3,00
Elevi***: € 3,50
Pt copii sub 6 ani acces gratuit.
Este posibila plata cu cardul.
Sunt disponibile si ghiduri audio (Germana, engleza, italiana si franceza) iar pretul lor este de € 3,00
Orar:
de marti pana duminica: 10:00 AM - 18:00 PM;
joi: 10:00 AM - 21:00 PM.
Transport:
Metrou: Museumsquartier (U2); Volkstheater (U2, U3);
Autobuze si tramvaie (Burgring - 1, 2, D, 2A, 57A, N25, N26, N36, N38, N58, N60, N66, N67).
Adresa:
Maria-Theresien-Platz, 1010 Viena, Austria
*Valabil pentru strudenti pana la 27 de ani, batrani peste 65 de ani, persoane cu handicap, someri.
** Valabil pentru 2 adulti si maxim 3 copii.
*** Valabil cu legitimatie valida.

Casa lui Mozart din Viena
In apartamentul din Domgasse 5, Wolfgang Amadeus Mozart a trait cativa dintre cei mai fericiti si
prolifici ani ai vietii sale din 1784 pana in 1787. Aici a compus "Nunta lui Figaro" si "Impresario". In nici
un alt apartament faimosul compozitor n-a locuit atat de mult, semn sigur al atasamentului sau fata de
acest loc.

Casa lui Mozart din Viena

Casa a suferit renovari majore in 2006, anul aniversarii a 250 de ani de la nasterea lui Mozart dar
prima data cand un muzeu a fost deschis in aceasta locatie a fost in 1941, in mijlocul celui de-al
Doilea Razboi Mondial, cand nazistii au folosit aniversarea a 150 de ani de la moartea compozitorului
ca o metoda de propaganda. Cand Mozart a locuit in aceasta cladire, a inchiriat un apartament foarte
mare care se compunea din 4 camere, doua birouri si o bucatarie imensa. Astazi intreaga cladire este
amenajata sa serveasca ca muzeu.
Muzeul incearca sa prezinte viata lui Mozart si Viena vremurilor in care a trait compozitorul - era
barocului tarziu, o perioada infloritoare din punct de vedere cultural pentru intreaga Austrie. Expozitia
ofera informatii despre viata tumultoasa a lui Mozart, inclusiv, activitatile sale francmasone, jocurile de
noroc, problemele cu bautura si femeile dar insista in special pe munca sa de compozitor si pe traditia
muzicala ce exista in Viena secolului al XVIII-lea. Toate acestea sunt prezentate la nivelul al treilea al
"Mozarthaus".
La etajul al doilea al cladirii, vizitatorilor le este prezentata o expozitie dedicata operei lui Mozart.
Apartamentul propriu-zis in care a locuit Mozart este la etajul intai al caldirii si constituie partea cea
mai autentica a muzeului. Parterul si subsolul gazduiesc o cafenea si o sala de evenimente si
bineinteles un magazin de suveniruri. Exista bilete combinate care permit vizitarea Casei Muzicii
impreuna cu Mozarthaus. Mergand de la Mozarthaus spre Palatul Hofburg puteti vedea multe din
obiectivelor turistice ale Vienei in cateva minute.
Orar:
Mozarthaus este deschisa de la 10:00 AM la 8:00 PM.
Preturi:
Adulti: 10.00 €
Bilet redus: 8.00 €
Bilet de grup: 7.00 €
Copii sub 14 ani: 3.00 €
Bilet de familie (2 adulti si maxim 3 copii): 20.00 €
Biletul combinat de intrare la Mozarthaus si Haus der Musik este 17.00 €
Biletul de intrare combinat pentru Mozarthaus si Wiener Museumsmelange este 18.00 €.
Adresa:
A-1010 Vienna, Domgasse 5
Transport:
Metrou: U1, U3 Stephansplatz

Karlskirche din Viena
Karlskirche sau Biserica Sfantul Carol este una din cele mai frumoase si mai interesante cladiri. Din
ordinul imparatului a fost proiectat acest edificiu baroc deosebit pentru a reprezenta Imperiul
Habsburgic. In anul 1713, Viena a fost lovita de ciuma iar Imparatul Carol al VI-lea a facut un juramant
de a construi o biserica daca Viena va scapa de aceasta boala cumplita. In anul 1715 rugaciunile au
fost ascultate, iar constructia bisericii a inceput, ea fiind terminata 22 de ani mai tarziu in anul 1737.

Karlskirche din Viena

Karlskirche combina elemente arhitecturale din Grecia antica (cele doua arcade de o parte si de alta a
bisericii), din Roma antica (cele doua coloane), si din barocul contemporan vienez (domul si turnurile).
Forma bisericii nu a mai fost copiat si este privit ca pe o curiozitate arhitecturala. Dar asta ii da un
interes mai mare printre celelalte biserici baroce din Austria si este un loc aproape magic mai ales
cand este luminata noaptea. Fara indoiala cele mai interesante aspecte ale bisericii sunt cele doua
coloane fiind inspirate din Columna lui Traian din Roma. Interiorul bisericii este mult mai conventional
decat exteriorul.
Preturi:
Pentru a avea acces in interior trebuie sa platiti o taxa de 4.00 € pentru adulti, 2,50 € pentru copii intre
6-18 ani si este gratis accesul copiilor sub 6 ani.
Orar:
Biserica este deschisa de luni pana vineri intre ora 7:30 si 19:00, sambata intre ora 8:30 si 19:00 si
duminica intre ora 9:00 si 19:00.
Transport:
Metrou: liniile U1, U2 sau U4, statia Karlsplatz
Autobuz: liniile 59A, 4°, statia Karlsplatz
Tramvai: liniile 1, 2, D, J, statia Karlsplatz
Adresa:
Kreuzherrengasse 1 1040 Wien, Austria

Aquarium - Casa Oceanelor din Viena
Expozitia Aquarium din Viena are peste 3500 de specii acvatice vii si a fost infiintata in urma unei
initiative private pe o suprafata de peste 6000 de metri patrati. Expozitia este deschisa zilnic intr-un fel
de buncar de aparare anti-aeriana ce dateaza din timpul celui de al Doilea Razboi Mondial.

Aquarium - Casa Oceanelor din Viena
In Viena se mai gasesc cateva astfel de structuri ce au fost construite sa reziste unor bombardamente
directe si de aceea demolarea lor cu ajutorul explozivilor este imposibil de realizat fara a afecta si
cladirile din jur. Demolarea lor prin metode conventionale ar fi extrem de scumpa si de aceea ele inca
se alfa in picioare.
Acvariile de la expozitia marina din Viena ofera vizitatorilor spre vizionare atat vietuitoare acvatice de
apa sarata cat si de apa dulce. Printre cele mai interesante vietuitoare ce pot fi vazute aici se numara
rechinii ciocan, corali vii, serpi otravitori, constrictori si crocodili. Aquarium-ul din Viena este cel mai
mare din Austria si din 2013 dispune de o cafenea situata la etajul al 11-lea al turnului anti-aerian care
gazduieste expozitia. Privelistile din aceasta cafenea completeaza o vizita extrem de interesanta la
Aquarium-ul din Viena.
In zilele de joi un scafandru coboara acvariul imens si hraneste rechinii. Acest spectacol care iti taie
respiratia are loc in jurul orei 18:00. Alte spectacole in care sunt hraniti pestii pirahna si rechinii au loc
miercurea si duminica de la ora 15:00. Reptilele sunt hranite duminica (de la 10:00) si joia (de la
19:00).

Pe langa animalele acvatice ce sunt expuse la Aquarium Viena, turistii mai atletici se pot incumeta sa
urce cele 192 de trepte ale scarii care duce in varful turnului, spre o terasa panoramica aflata la 35 de
metri inaltime de unde pot admira frumusetea orasului Viena in toata splendoarea sa. Accesul la
aceasta terasa panoramica este posibil si fara a achizitiona biletul pentru vizitarea Aquariumului.
Preturi:
Adulti: 14.20 €;
Copii 6-15 ani: 6.50 €;
Copii 3-5 ani: 4.40 €;
Batrani, studenti si persoane cu handicap: 10.90 €
Elevi peste 15 ani: 10.90 €;
Exista si posibilitatea achizitionarii unui bilet anual la pretul de 28.40 €.
Adresa:
Haus des Meeres
Fritz-Grünbaumplatz 1
Esterhazypark
1060 Viena, Austria
Orar:
Aquarium-ul din Viena este deschis 365 de zile pe an!
zilnic: 9:00 - 18:00;
joi: 9:00 - 21:00.
Ultima intrare se poate face cu 30 de minute inainte de ora inchiderii.
Transport:
Metrou: statia Neubaugasse (U3)
Autobuze: statia Haus des Meeres (13A, 14A, 57A)

Parcul de distractii Prater din Viena
Terenul pe care este construit Praterul a fost mentionat prima oara in anul 1162 atunci cand Imparatul
Friederich I a dat terenul unei familii de nobili numita Prato. In anul 1560 Imparatul Maximilian al II-lea
a hotarat ca pe suprafata sa sa se organizeze vanatori, insa mai tarziu Imparatul Rudolf al II-lea le-a
interzis braconierilor sa mai intre in Prater. Pe 7 aprilie 1766 Imparatul Iosef a declarat Praterul teren
pentru distractia poporului, si a permis organizarea catorva cafenele ceea ce a reprezentat inceputul
Praterului de astazi.

Roata din Parcul Prater, Viena
Probabil cea mai cunoscuta atractie din parc este roata imensa de 65 de metri inaltime de unde puteti
admira toata Viena. Pe langa roata, parcul include 250 de atractii cum ar fi: carturi, trenul groazei,
trenul fanteziei, plimbari cu barcute, sala oglinzilor (unde va puteti vedea mai slab sau mai gras), multe
mountain rousse-uri, carusele, minigolf, biliard precum si multe restaurante si cafenele.
Adresa:
Prater 9, Viena 1020, Austria

Orar:
Praterul este deschis din 15 martie pana pe 31 octombrie.
Preturi:
Intrarea in parc este libera insa fiecare atractie se plateste individual.
Transport:
Metrou U1 – statia Praterstern; U2 - statia Praterstern sau Messe-Prater
Tren: S1, S2, S3, S7, S15: statia Wien Nord
Tramvai : linia 0 sau 5
Autobuz : linia 80A

Muzeul Albertina, Viena
Albertina este un muzeu din primul district al Vienei. Este gazda uneia dintre cele mai mari si
importante colectii de arta grafica din lume cu aproape 65000 de desene si un milion de printuri vechi
dar si lucrari de grafica moderna. Muzeul Albertina din Viena contribuie din plin la imaginea de oras
cultural pe care si-a creat-o Viena.

Palatul Albertina din Viena
Muzeul Albertina a luat nastere pe una din ultimele parti existente ale fortificatiilor din Viena, cladirea
fiind mai tarziu luata in primire de ducele Albert. Initial acesta a folosit-o ca resedinta si mai apoi si-a
adus si colectia sa de arta din Bruxelles, unde fusese guvernator al Habsburgilor. In scopul aducerii
colectiei de arta a planuit extinderea cladirii. Colectia de obiecte de arta a ducelui Albert a fost
imbogatita de urmasii sai. Colectia de tablouri a fost intemeiata de acelasi duce Albert impreuna cu un
conte genovez. In 1776 acesta i-a adus ducelui Albert si sotiei acestuia Maria-Cristina (fiica a Mariei
Tereza) si impreuna au vrut sa creeze o colectie pentru posteritate. In 1919, cladirea si colectia au
trecut din posesia habsburgilor in cea a Republicii Austria. In 1921 numele de Albertina a fost dat
muzeului si colectiei. In 1945 colectia a fost grav avariata de bombardamente. Intre 1998 si 2003
Albertina a fost complet remobilata si renovata.
Preturi:
Adulti: 9.5 €
Batrani (peste 60 de ani) si posesori Viena Card: 8 €
Studenti pana in 26 de ani: 7 €
Familie (2 adulti si copiii lor): 21.5 €
Grupuri mai mari de 10 persoane: 7 €
Familii cu un singur parinte (un adult si copiii lui) 12.5 €
Copii sub 6 ani: Gratis
Elevi pana la varsta de 19 ani: 3.5 €
Ghid audio: 4 €
Reducere pt grup, familii, copii: 3 €
Pachet: 2 ghiduri audio: 6 €
Adresa:
Albertina, Albertinaplatz 1
1010 Viena, Austria

Orar:
Deschis zilnic intre 10:00 AM si 6:00 PM.
Miercurea este deschis pana la 9:00 PM.
De sarbatori muzeul este deschis la fel ca in orice alta zi.
Transport:
Metrou - Karlsplatz/Oper (U1, U2, U4)
Tramvai - 1, 2, 62, D - Karntner Ring/Oper
Autobuzul 59A - Karntner Ring/Oper; 3A - Albertinaplatz

Burgtheater din Viena
Teatrul National din Viena, a fost construit intre anii 1874 si 1878 de catre arhitectii Karl Hasenauer si
Gottfried Semper. Este unul dintre cele mai celebre teatre din lumea vorbitoare de germana. Burg-ul
asa cum il numesc vienezii nu a fost niciodata un simplu teatru ci mai degraba un loc sfant in care au
avut loc dezbateri incinse despre rolul artei si al culturii in societate.

Teatrul National din Viena
De-a lungul anilor pe scena teatrului au evoluat actori celebri dar si in zilele noastre au loc aici o
multitudine de spectacole de teatru, concerte si alte evenimente speciale. Burgtheater a fost infiintat
de catre Maria Tereza dar isi avea sediul in alta cladire. La Burgtheater au avut premierele doua dintre
opere lui Mozart.
Adresa:
Dr.-Karl-Lueger-Ring 2
Viena, Austria
1010 Wien

Primaria din Viena - Rathaus Viena
Primaria din Viena este una dintre cele mai frumoase cladiri din multitudinea de frumuseti arhitecturale
pe care le are acest oras. Proiectata de arhitectul Friedrich Schmidt, cladirea a fost inaltata intre anii
1872 si 1883. Arhitectura de pe Bulevardul Ring este foarte variata din punct de vedere al stilurilor
arhitectonice folosite si incarcata de istorie; de-a lungul timpului aceasta imbinare a devenit un stil
arhitectonic in felul sau. Cu toate acestea, pentru cladirea primariei, arhitectul a folosit un singur stil
dintr-o epoca aparte.

Primaria din Viena

Primaria a fost contruita in stil gotic, cu un turn asemanator cu cel al catedralelor gotice. Epoca gotica
a coincis cu dezvoltarea accelerata a oraselor si cu aparitia unei clase sociale numita burghezie
urbana. In varful turnului se afla statuia unui om cunoscuta sub numele de Rathausmann, unul dintre
simbolurile Vienei. Statuia celui ce vegheaza asupra Vienei are o inaltime de 5.4 m (3.4 m fara steagul
pe care il poarta) si cantareste 650 de kilograme. Statuia acestui cavaler medieval a fost modelata pe
armura Imparatului Maximilian I. O sfera ce cantareste peste 800 de kg si care actioneaza ca un fel de
contragreutate, ajuta statuia sa ramana in picioare chiar si in conditii de vant puternic sau furtuna. In
1985 un atelier din Viena a fost contractat pentru restaurarea statuii Rathausmann. Ca o surpriza la
sfarsitul lucrarilor de restaurare, mesterii atelierului au prezentat o replica exacta a statuii care poate fi
vazuta in Rathauspark, parcul din fata Primariei.
Astazi cladirea Primariei din Viena este sediul central al administratiei municipale a orasului si peste
2000 de oameni lucreaza aici. Vizitatorii vor fi impresionati de salile impozante ale primariei care
destul de des asigura un cadru placut pentru diverse evenimente cum ar fi: conferinte de presa,
concerte sau baluri.
Adresa:
Lichtenfelsgasse 2, 1010 Viena, Bucuresti

Cartierul Muzeelor din Viena
Cartierul Muzeelor este un complex mare, modern de muzee si institutii culturale din Viena. In spatele
fatadei baroce a fostelor grajduri impreiale, se gasesc expozitii permanente si temporare de arta arta
moderna dar si centre culturale de dans, arta si arhitectura.
Dupa ce veti trece de portile aripii Fisher von Erlach (fostele grajduri), o curte mare se deschide spre
doua cladiri modere proiectate de firma de arhitectura Ortner & Ortner.
Cuburile moderne, care au fost inaugurate cu mare fanfara in 2001 si gazduiesc doua muzee de arta
moderna, ofera un contrast puternic cu grajdurile care au fost construite in 1725. Contrastul ofera o
combinatie surprinzatoare si curtea in sine, cunoscuta sub numele de Haupthof, este si ea foarte
interesanta.

Cartierul Muzeelor din Viena
Doua dintre cele mai cunoscute istitutii din Cartierul Muzeelor, Muzeul Leopold si MUMOK, sunt
gazduite de cele doua structuri modern. Alte institutii culturale sunt prezente prin vastul complex al
vastului complex modernizat.

Muzeul Leopold
Principala atractie turistica din cadrul Cartierului Muzeelor este Muzeul Leopold, gazduit intr-un cub
mare si alb placat cu piatra de var. Baza colectiei acestul muzeu a fost pusa de Rudolf Leopold, care a
strans un numar impresionant de opere de arta din secolele al 19-lea si al 20-lea. Acesta a preferat
opere ale unor artisti vienezi cum ar fi Klimt, Kokoschka sau Schiele. Rezultatul a fost cea mai mare
colectie a operelor lui Egon Schiele.

MUMOK din Viena
Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien este cel mai important muzeu de arta moderna si
contemporana din Austria, cu una dintre cele mai mari colectii din Europa. Este gazduit de o cladire
moderna din bazalt gri inchis situate in partea opusa de Muzeul Leopold. Colectia sa mare si foarte
des imbogatita se intinde pe cinci etaje dintre care doua se afla in subsol. Printre cele mai importante
expozitii se numara Wiener Aktionismus, o miscare artistica vieneza din anii 1960 si alte miscari
artistice moderne cum ar fi Fluxus, Nouveau Realisme si Pop Art.

Cartierul Muzeelor din Viena
Exista peste 20 de institutii culturale raspandite prin acest vast complex numit Cartierul Muzeelor, dar
si o serie de restaurant, cafenele si magazine. Un punct bun de start in vizitarea Cartierului Muzeelor
este centrul turistic din aripa Fischer von Erlach de unde turistii pot gasi programul tuturor activitatilor
din Cartierul Muzeelor.
O parte dintre institutii au ca tinta diverse categorii de public, cu ar fi Quartier 21, care gazduieste
expozitii temporare ale tinerilor artisti aflati in ascensiune. Alte expozitii temporare sunt gazduite in
Kunsthalle Wien, unde se gasesc expozitii de arta moderna internationala. In Halle E+G, fosta
Winterreitschule se organizeaza o serie de concerte si spectacole. Exista si un centru arhitectonic (Az
W), un centru de dans (Tanzquartier), un muzeu pentru copii (muzeul Zoom), un teatru pentru tineri
(Dschungel Wien) si chiar un centru pentru matematica. Pe langa toate acestea, Cariterul Muzeelor
mai are si multe alte atractii care pot fi descoperite la fata locului de turistii care aleg sa faca o vizita
aici.

Informatii utile despre Cartierul Muzeelor
Adresa:
Museumsplatz 1/5 A-1070 Viena, Austria
Preturi:
Exista bilete separate pentru diferitele expozitii din cadrul Museumquartier Viena.
Bilete MQ Combi: 25.00 €
Orar:
zilnic: 10:00 AM - 19:00 PM
Transport:
Metrou: statia MuseumsQuartier (U2); statia Volkstheater (U2, U3)
Autobuz: statia Volkstheater (48A)
Tramvai: statia Volkstheater (49).
Parcarea costa 1.00 € prima ora si 3.00 € / ora dupa prima ora.

Shopping in Viena
Pentru multi romani cumparaturile la Viena tind sa devina un obicei. Tot mai multi romani isi
organizeaza vacante speciale pentru shopping in capitala Austriei. Multitudinea de mall-uri, centre de
shopping si magazine de firma care imbina perfect eleganta si modernismul fac din scena comerciala
a Vienei una irezistibila pentru multi turisti.

Mariahilferstrasse detine recordul de cea mai lunga strada de shopping din Austria. Aici veti gasi
probabil cea mai mare varietate de magazine; aproape toate firmele care se respecta au magazine pe
aceasta strada celebra. Tot aici se gasesc si doua centre comerciale mari: Gerngross si EuroCenter.
Pe langa magazine sunt prezente si o multime de restaurante, cafenele si fast food-uri care va pot
face iesirea la cumparaturi si mai placuta.
Shopping City Sud, sau prescurtat SCS este un complex de magazine situat in afara orasului la
aproximativ 10 km. Aici puteti gasi peste 350 de magazine si aproape orice ati putea cauta sa
cumparati. Pentru a ajunge la SCS, puteti luat autobuzul IKEA care pleaca din fata Operei de Stat din
Viena sau trenul.
Pe autostrada care face legatura dintre Viena si Budapesta se gaseste un complex de
magazine extrem de cunoscut Designer Outlet Parndorf. Exista autobuze din Viena care aduc
cumparatorii pana aici dar acestea merg numai in weekend. In restul saptamanii daca doriti sa va
faceti cumparaturile la Parndorf trebuie sa mergeti cu masina personala. In Designer Outlet Parndorf
veti gasi peste 150 de magazine care ofera peste 600 de marci.

Parndorf Designer Outlet
Este inchis duminica si in zilele de sarbatoare. In rest este deschis de la 9:30 la 19:00 de luni pana
vineri, iar sambata de la 9:00 la 18:00. Pentru cei ce apreciaza hainele de calitate si pun pret pe felul
in care se imbraca, Parndorf Designer Outlet poate reprezenta o destinatie ce nu trebuie ratata. Aici
gasiti in general haine scumpe la jumatate de pret. Pentru cei care se multumesc sa aprecieze
aspectul practic al hainelor, o calatorie la Parndorf s-ar putea sa nu fie ceva ce si-ar putea dori.
Probabil nu se vor bucura sa plateasca "doar" 300 de euro pe o geaca de 5-6 sute de euro.
Austria este tara cu cele mai multe sarbatori oficiale din Europa, iar in zilele de sarbatoare toate
magazinele sunt inchise. De aceea este indicat sa va interesati exact de zilele libere inainte de a
programa o excursie sau o anumita zi pentru cumparaturi.
Info util CARDUL VIENA PASS
Ce este Viena Card?
Viena Card (Viena Pass) este un card ce poate fi achizionat din mai multe locatii si care ofera reduceri
in peste 210 locatii incluse in program. Cei care achizioneaza acest card beneficiaza si de transport
gratuit cu metroul, autobuzele si tramvaiele timp de 72 de ore de la prima activare. Viena Card este
biletul tau pentru a descoperi Viena in toata splendoarea ei.
Ce primesc cu Viena Card?
Posesorii de Viena Card beneficiaza de reduceri pentru intrarea la un numar important de muzee din
Viena printre care se numara: Muzeul Albertina (16% reducere), Palatul Belvedere (16% reducere),
Muzeul Ceasurilor (50% reducere), Casa Muzicii (20% reducere), Hofburg - Castelul Imperial (8-10%
reducere), Scoala Spaniola de Calarie (8% reducere), Palatul Schonbrunn(discount-uri speciale in
functie de atractiile vizitate).

Pe langa reduceri la intrarile in muzee si obiective turistice, posesorii de Viena Card primesc reduceri
si la o multime de restaurante si cafenele. Reducerile pot fi foarte consistente (pana la 25%) sau pot
consta intr-o bautura gratuita sau o oferta speciala.
In program sunt incluse si o serie de magazine unde posesorii de Viena Card primesc reduceri
consistente la cumparaturile facute. Magazinele incluse in program sunt in general magazine de
bijuterii, cadouri, suveniruri, portelanuri sau argintarie.
Daca aveti de gand sa mergeti la teatru sau la diverse spectacole atunci puteti beneficia cu ajutorul
Viena Card si de reduceri la astfel de manifestari iar daca doriti sa inchiriati masina de la AVIS atunci
veti beneficia de o reducere de 20%.
La achizitionarea Viena Card veti primi si o carte de 120 de pagini care contine cupoanele de reduceri
si instructiuni de folosire pentru acest card.
Transport gratuit in Viena cu Viena Card
Cu Viena Card veti beneficia de transport gratuit in oras cu orice mijloc de transport in comun timp de
72 de ore de la prima validare. Desi dupa 72 de ore cardul nu va mai functiona pe mijloacele de
transport in comun puteti beneficia de reducerile la muzee si atractii turistice si in ultima zi de
validitate.
Pe langa transportul gratuit in oras veti beneficia si de o reducere la transportul cu trenul de la
Aeroport pana in centrul orasului. Cu Viena Card biletul costa numai 7.50 € (in mod normal aceasta
calatorie costa 10 €. Biletul de autobuz de la Aeroport in centrul orasului costa cu Viena Card numai 5
€ (in mod normal costa 6 €).
De unde cumpar Viena Card?
Viena Card este disponibil la hoteluri si la Centrul de informare turistica de la Albertinaplatz care este
deschis zilnic intre orele 9:00 si 19:00. Cardul poate fi cumparat si de la punctul de informare turistica
din Aeroportul International Viena. Acest punct turistic este deschis zilnic de la 6:00 la 23:00. Viena
Card se mai gaseste si la punctele de vanzare si informare ale transportului in comun (Stephansplatz,
Karlsplatz, Westbahnhof si altele).
Cat costa Viena Card?
Cardul valabil pentru 72 de ore poate fi cumparat pentru pretul de 18.50 €.

