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    Pojeďte s námi za poznáním! 

  KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 

 

 
 

 

Vídeň - Bratislava          

Letní noční koncert Vídeňských filharmoniků 
 

 

TERMÍN:   20. až 23. června 2019  

 

ODJEZD:  20. 6. 2019 Ostrov – Mírové nám. 6:00; K. Vary – Tržnice 6:25  
        

UBYTOVÁNÍ:  Penzion Hviezda, Hviezdna 64, Podunajske Biskupice   

   SK 821 07 Bratislava 

   Dvou a třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. 

 

PRŮVODCE: Ing. Milena Barcalová  
 

TECHNICKÝ RNDr. František Wohlmuth  

VEDOUCÍ:  +420 603 209 270  

    fjw@volny.cz 
 

POJIŠTĚNÍ:    Individuální     
 

DOPRAVA:    Dopravní podnik K. Vary  
 

STRAVOVÁNÍ: 3 x snídaně 

 
 

CENA: 3.950,- Kč  

Platí pro členy TJ Slovan Karlovy Vary. Ostatní + 300 Kč.   

V ceně je doprava busem, 3x nocleh se snídaní, průvodce. Cena 

neobsahuje vstupy ani lodní lístky.           
 

PLATBA: 16738341/0100 v.s. 4190620, k.s. 0008.  

 Ve zprávě pro příjemce uvést příjmení. Platba do 31. 5. 2019. 

   
 

PŘIHLÁŠKY:  603 209 270;  fjw@volny.cz  

mailto:fjw@volny.cz
mailto:fjw@volny.cz
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1. den ve čtvrtek 20. června 2019                                                       Letní noční koncert ve Vídni 

  

Odjezd autobusu: 

06:00  Ostrov z Mírového náměstí a 6:25 Karlovy Vary od Tržnice 

12:30  Plánovaný příjezd do Bratislavy  

13:00  Ubytování v penzionu Hviezda  

14:00  Odjezd z Bratislavy do Vídně.   

Do zahájení koncertu individuální program ve Vídni. 

20:45  Začátek letního nočního koncertu 

  Po skončení koncertu odjezd na ubytování do Bratislavy. 

 

Letní noční koncert Vídeňských filharmoniků 2019 

v zámeckém parku Schönbrunn 

 
Místo konání:  

Park zámku Schönbrunn, mezi objektem zámku a Neptunovou fontánou. Scéna se 

nalézá před zámkem, přístupové cesty vedou pouze přes brány Hietzinger nebo Meid-

linger Tor. Hlavní vchod přes nádvoří Ehrenhof není návštěvníkům přístupný. Pokud 

bude dosaženo povoleného množství účastníků, budou se případně zavírat brány 

parku. Vstup zdarma, bez rezervace. Gastronomické nabídky v areálu akce. 

 

Na 20. června 2019 vás zvou Vídeňští filharmonici, klavírní virtuoska Yuja Wang a 

dirigent Gustavo Dudamel na nezapomenutelný hudební zážitek do zámeckého parku 

Schönbrunn. Na letním 

nočním koncertu vystoupí 

Vídeňští filharmonici v 

Schönbrunnském zámeckém 

parku pod širým nebem a 

jako obvykle to bude koncert 

té nejvyšší úrovně.  Tento 

slavný hudební soubor chce 

tímto způsobem věnovat ne-

všední zážitek asi 100 000 

návštěvníkům a televiznímu 

publiku na celém světě. 

Jako každý rok poctí koncert 

svou účastí hvězdní hosté u dirigentského pultu a jako sólisté. Taktovku bude při let-

ním nočním koncertu 2019 třímat venezuelský dirigent Gustavo Dudamel. Po jeho 

boku: okouzlující klavírní virtuoska Yuja Wang. 

 

Video ukázka:  

https://www.wien.info/cs/music-stage-shows/classic/vienna-philharmonic-summer-

night-concert 

 

https://www.wien.info/cs/music-stage-shows/classic/vienna-philharmonic-summer-night-concert
https://www.wien.info/cs/music-stage-shows/classic/vienna-philharmonic-summer-night-concert
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2. den v pátek 21. června 2019                        Program v Bratislavě 

Po snídani odjezd busem na Děvín. 

Prohlídka historického hradu Děvín nad soutokem Dunaje s Moravou.  
Historický hrad Devín stojí na strategické mohutné skále nad sou-

tokem řek Dunaj a Morava a dnes je součástí města Bratislava. 

Hrad Devín je jedním z nejstarších slovenských hradů, jeho písemné 

doklady sahají až do roku 864. Psala se „na něm" nejstarší historie 

Slováků a Slovenska. Jeho území však bylo osídleno již dávno před-

tím - archeologický výzkum odhalil nálezy již z doby kamenné. Za-

chovaly se i památky z doby eneolitu. Hrad Devín byl důležitou 

historickou křižovatkou cest, kterou jako vojenskou základnu ve 2. 

století využívali Římané. Po zániku Velkomoravské říše se majitelé 

hradu měnily, až v 18. století hrad začal pustnout a postupně se z 

něj stávaly ruiny. Dnes je hrad Devín překrásnou starobylou zre-

konstruovaném památkou s expozicemi z minulosti 

Slovanů a unikátní dochovanou hradní studnou s 

hloubkou až 55 m. 
 

Po prohlídce hradu výlet lodí po Dunaji 

do Bratislavy s následující prohlídkou 

centra města: Staré Město s památkami, 

katedrála sv. Martina, Radnice, Primacialny 

palác, Národní divadlo, Národní muzeum, 

Modrý kostelík, Eurovea s nábřežím, Most 

SNP. bratislavský hrad, Slavín.  
 

 

3. den v sobotu 22. června 2019                                     Program ve Vídni 

Po snídani odjezd busem do Vídně.   

Nejprve uskutečníme dopoledne okružní jízdu autobusem po Ringstrasse, hlavní třídě Vídně, na 

které jsou všechny významné vídeňské budovy. Na Ringstrasse nalezneme vídeňskou radnici, bu-

dovu parlamentu, Hofburg, Vídeňskou státní operu i budovu Burgtheatru, obě muzea, známý 

Votivkirche, Uranii. Prohlédneme si centrum – pěší zóny Kärntnerstrasse, Graben a Kohl-

markt, kostel Karlskirche, dóm sv. Štěpána, jsou tu galerie, stáje lipicánů, slavné kavárny. 

Městu vévodí především jedna z největších gotických památek - majestátní katedrála Stephansdom, 

další dominantou je gigantický zámecký komplex Hofburg s parlamentem, muzeem císařovny Sisi, 

náměstí Maria Theresien Platz s okrasnými záhony sestříhanými do geometrických tvarů. V bezpro-

střední blízkosti je oázou klidu secesní Motýlí dům (Schmetterlingshaus).  

Příjemný šarm dodává městu i směs nádherné architektury, např. velkolepé budovy z dob baroka 

Státní opera, divadlo Burgtheater, votivní kostel, radnice nebo Muzeum historie umění, které na vás 

zapůsobí svou světoznámou sbírkou maleb a spolu s výstavami v Albertině lámou rekordy v ná-

vštěvnosti. Velkou odezvu si získala roztodivná moderní stavba - slavný Hundertwasserhuaus. 
Odpoledne bude možnost absolvovat individuální program. Nabízí se prohlídka zámku a zahrad 

Schönbrunn, případně možnost Zoo Schönbrunn s pandou a koalou. Jako alternativa je také možná  

návštěva zábavného parku Prátr. Vstup do parku je zdarma, platí se jednotlivé atrakce. 
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4. den v neděli 23. června 2019                                                                      Údolí Dunaje Wachau  

Po snídani odjezd do Melku, kde budeme obdivovat nejvýznamnější barokní stavbu Rakouska - 

klášter, který je zmíněn i ve slavném Ecově díle Jméno růže. Po prohlídce pokračujeme lodí (jízdné 

není v ceně) romantickým údolím Dunaje, zvaným Wachau, jehož přírodní krásy chrání UNESCO, 

kolem vinic připomínajících rýnské údolí, kde kulisy tvoří nádherné vinice s vinařskými městečky a 

zříceninami hradů k návštěvě vinařského městečka Dürnstein, kterému dominuje zřícenina stejno-

jmenného hradu, kde byl vězněn a odkud prchal anglický král Richard Lví srdce. Možnost výstupu 

na zříceninu hradu, odkud se otevírá nádherný pohled na celou oblast. Na závěr se zastavíme 

v historickém městečku Krems s překrásnou pěší zónou.  

V podvečerních hodinách odjezd zpět do ČR. 

 

Údolí Wachau 

 

 

Organizační informace: 

 

1. Na vhodných místech bude čas na občerstvení, nikoli však na restaurační obědy pro větší 

počet osob (velké ztrátové časy). 

2. Prohlídky interiérů jsou předpokládány tehdy, jsou-li v programu uvedeny. Samozřejmě 

prohlídky nejsou povinné, v jejich čase může mít účastník libovolný individuální program. 

V ceně výletu vstupné není zahrnuto. 

3. S návraty z denního programu na ubytování se počítá v cca 19 hod. 

4. Vedoucí výletu si vyhrazuje právo v případě mimořádně nepříznivých povětrnostních 

podmínek program přiměřeně upravit, případně z nedostatku času návštěvu některé lokality 

i zcela vynechat. 

5. Program expedice je pro účastníky poměrně fyzicky i časově náročný a je zaměřen 

především pro aktivní turisty. 

6. Samostatné dvoulůžkové pokoje budou přednostně obsazovány partnerskými páry. 
 


