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R O Z M A I T O Ś C I
Podróże marzeń

Wiedeń w rytmie walca
Położony nad Dunajem Wiedeń już w czasach średniowiecza był ważnym ośrodkiem
miejskim. Przez ponad 600 lat stanowił stolicę ogromnego imperium Habsburgów. Dziś
miasto przyciąga turystów cesarskimi pałacami i eleganckimi kawiarniami. W Wiedniu
co roku odbywa się ponad 450 balów. Wśród
nich ten najważniejszy – słynny bal w wiedeńskiej operze.

Historia imprezy sięga czasów Kongresu Wiedeńskiego, kiedy do miasta przybyło
wiele koronowanych głów i najważniejszych
polityków, żeby ustalić granice państw europejskich po upadku Napoleona. W gmachu
opery pierwszy bal odbył się w 1935 roku.
Nie obeszło się bez skandalu. Fałszerze wydrukowali ponad 100 biletów i wprowadzili
je do obiegu po zaniżonej cenie.

B al debiutantek

U talentowany kuchcik
W sąsiedztwie opery mieści się kolejna
atrakcja Wiednia – kawiarnia hotelu Sacher.
Turyści z całego świata przyjeżdżają tutaj,
żeby skosztować tradycyjnego tortu Sachera.
To czekoladowe ciasto przełożone konfiturą morelową jest dziełem szesnastoletniego
kuchcika Franza Sachera. Jego receptura pozostaje niezmieniona od 1832 roku.
Wiedeńskie życie toczy się w kawiarniach.
Pierwsza z nich powstała w 1683 roku, a legenda łączy ją z odsieczą Jana III Sobieskiego.
Uciekający w popłochu Turcy porzucili pod
murami miasta ziarna kawy. Do najpopularniejszych lokali należą Demel i Café Central.
Przy marmurowych stolikach zasiadali tam
niegdyś Zygmunt Freud i Leon Trocki. Warto skosztować jednego ze słynnych deserów
na ciepło – strucla z jabłkami albo naleśników
Palatschinken.

D zwon z tureckich armat
Centralnym punktem śródmieścia jest
Katedra Świętego Szczepana. Najstarszą częścią świątyni jest fasada zachodnia z dwiema
romańskimi wieżami. Często nazywane bywają pogańskimi przez swoje podobieństwo
do minaretów. Natomiast z najwyższej wieży, zwanej przez Austriaków Steffl, rozciąga
się wspaniała panorama miasta. W wieżach

katedry wiszą 22 dzwony. Najsłynniejszym
z nich jest Dzwon Marii Panny, odlany z tureckich armat zdobytych w odsieczy wiedeńskiej. Podczas zwiedzania nie można przegapić
mauzoleum Habsburgów i XV-wiecznego krucyfiksu. Zgodnie z legendą broda powieszonego na nim Chrystusa cały czas rośnie.

W  labiryncie cesarzowej
Symbolem przeszłości Wiednia jest położony 6 kilometrów za miastem pałac Schönbrunn. Nazywany „wiedeńskim Wersalem”
zachwyca wspaniałą elewacją inspirowaną
rezydencją Ludwika XIV. Jego budowa ruszyła po oblężeniu tureckim, ale obecny kształt
zawdzięcza cesarzowej Marii Teresie. Za jej
panowania pałac zyskał charakterystyczny żółty odcień, który wskazała jako swój ulubiony
kolor. W rezydencji znajduje się ponad 1400
komnat, z których 45 udostępniono dla zwiedzających. Jedną z nich jest Sala Lustrzana,
gdzie w wieku sześciu lat koncertował Wolfgang Amadeusz Mozart.
Najwspanialszą pamiątką po cesarzowej
Marii Teresie jest ufundowany przez nią park
przy rezydencji Schönbrunn. Chętnie odwiedzany zarówno przez wiedeńczyków, jak
i turystów stanowi doskonały przykład barokowej sztuki ogrodowej. Mnóstwo tu rzeźb,
fontann i elementów dekoracyjnych. Jednak jego najciekawszą atrakcją jest Labirynt,
pośrodku którego ustawiono platformę widokową. Warto poświęcić odrobinę czasu,
by znaleźć do niej drogę pomiędzy blokami
żywopłotu.

Informacje praktyczne:
Kiedy jechać: Wiedeń można odwiedzać
o każdej porze roku, jednak najlepiej nadają
się do tego miesiące letnie.
Język: Językiem urzędowym jest niemiecki, ale można porozumieć się również
po angielsku.
Waluta: Euro; 1 euro = 4,32 złotych.
Wiza: Nie jest wymagana. Do przekroczenia granicy wystarczy paszport lub dowód
osobisty.

Trzy rzeczy, które musisz
zrobić:
Wybierz się do pałacu Hofburg, w którym
aż do upadku dynastii mieszkali Habsburgowie. Rozległy kompleks tworzą budowle
z różnych epok. Większość turystów kieruje
się do skarbca i Muzeum Sisi, czyli apartamentów cesarzowej Elżbiety i jej męża Franciszka
Józefa.
Zobacz „Pocałunek” Gustawa Klimta,
słynny obraz wiszący w pałacu Belweder. Podziwiać w nim można również dzieła Oskara
Kokoschki.
Odwiedź Hundertwasserhause – pomalowany w kolorowe pasy dom zaprojektowany
przez austriackiego malarza i performera.
Jego charakterystycznymi cechami są brak
prostych linii, elementy ceramiczne i dużo
roślinności.
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Otwarcie balu celebrowane jest w ten sam
sposób od czasów Franciszka Józefa. Przy
dźwiękach fanfar w loży honorowej zasiadają przedstawiciele rządu i prezydent Austrii.
Niegdyś to samo miejsce zarezerwowane było
dla cesarza. Panie w sukniach wieczorowych
i panowie w eleganckich frakach słuchają
hymnów Austrii i innych państw europejskich.
Bal rozpoczyna się od występu debiutantek. Zwyczaj ten wywodzi się z czasów monarchii – oznaczał wtedy wejście w dorosłość
i wprowadzenie do towarzystwa. Co roku
zgłasza się ponad 1000 par, z których wybieranych jest kilkadziesiąt. Warunkiem udziału

w zabawie jest umiejętność tańczenia walca.
Ceny biletów na bal zaczynają się od 230 euro
i dochodzą nawet do 17 tys. euro za miejsce
w loży.

Pałac Schönbrunn zawdzięcza swój żółty kolor cesarzowej Marii Teresie

Ogromną popularnością wśród turystów cieszy się ukryty w pałacowych ogrodach labirynt

W wiedeńskiej operze odbywa się najważniejszy bal karnawałowy w Europie

Mieszkańcy miasta zwykle rozpoczynają dzień od kawy i gazety

