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order swiĘtego stanisŁawa 

welki Przeorat Austrii 

 

1. czerwiec 2013 

Inwestytura w wiedniu 

W paŁacu Schönbrunn 

 

Program 

 

Piątek, 31. Maj 2013 (opcjonalne) 

 

19:00   Balet „Don Quixote“ w Opera Wiedenska 

 

Sobota 1. Czerwiec 2013 

DZIENNY PROGRAM 

10:00 – 12:30  Msza zakonczeniem inwestyturę w Kaplica Schönbrunn 

12:40 – 13:40  Zwiedzanie prywatne Pałacu Schönbrunn 

14:00   Odjazd do Pawilonu Cesarskiego w zoo Schönbrunn 

14:30   Objad w Pawilonie Cezarskim 

16:00   Przejażdżka w Parku: Gloriette – Pałac 

 

WIECZORNY PROGRAM 

19:30   Spotkanie w Lobby Hotel Imperial i Cocktail 

20:15   Kolacja w Sali Marmurowey Hotel Imperial 

23:00   Zakonczenie wieczoru w Barze Hotelu Imperial 
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DZIENNY PROGRAM 

 

10:00 – 12:30  Kaplica Pałacu Schönbrunn 

  Msza Świąta i Inwestytura 

12:40 – 13:40  Zwiedzanie prywatne Pałacu Schönbrunn 

 

Pałac Schönbrunn – pałac zbudowany w XVII-XVIII wieku na 

zlecenie cesarza niemieckiego Leopolda I, zaprojektowany przez 

Johanna Bernharda Fischera von Erlacha. Został wzniesiony na 

południowy zachód od Wiednia w Parku Schönbrunn. Obecny, 

barokowy wystrój został nadany za panowania Marii Teresy. 

Kolor żółty, na który została pomalowana elewacja, był jej 

ulubionym. Wnętrza pokryte są licznymi freskami i sztukaterią. 

Apartamenty udostępnione są zwiedzającym. W przybudówce 

znajduje się obecnie Muzeum Powozów. Sam teren wokół pałacu 

to ogród w stylu francuskim, w którym znajduje się Palmiarnia. 

Na wzgórzu, z którego roztacza się widok na pałac i Wiedeń 

wzniesiona została Glorietta. Poniżej wzgórza znajduje się 

Fontanna Neptuna. 

Pałac ma 1441 komnat, z czego 45 udostępniono zwiedzającym. 

Wnętrza utrzymane są w stylu rokoko (białe powierzchnie z ornamentami pozłacanymi 14-karatowym 

złotem) i ozdobione czeskimi lustrami kryształowymi i piecami fajansowymi. 

Komnaty mieszkalne i gabinety 

cesarza Franciszka Józefa (który 

zmarł w pałacu 21 listopada 1916) 

są skromne i proste. Tym bardziej 

okazale prezentują się sale 

reprezentacyjne i pokoje 

gościnne. W Sali Lustrzanej 

koncertował Mozart jako 

sześcioletnie cudowne dziecko. 

W Okrągłym Gabinecie Chińskim 

Maria Teresa odbywała tajne 

konferencje z kanclerzem 

księciem Wenzelem Antonem von Kaunitzem. W pokoju Im Vieux-Lacque konferował Napoleon. Tu 

14 października 1809 podpisano pokój w Schönbrunn. W Błękitnym Salonie Chińskim cesarz Karol I 

podpisał w roku 1918 zrzeczenie się z udziału w rządach, co praktycznie oznaczało koniec monarchii. 

Pokój Milionowy ma ściany wybijane drewnem różanym i ozdobione cennymi miniaturami z Indii i 

Persji. Zaliczany jest do najpiękniejszych wnętrz rokokowych na świecie. W Wielkiej Galerii tańczono 

podczas kongresu wiedeńskiego (1814-1815), a dziś odbywają się tu spotkania przy wyjątkowych 

okazjach. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99te_Cesarstwo_Rzymskie_Narodu_Niemieckiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Leopold_I_Habsburg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_Bernhard_Fischer_von_Erlach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiede%C5%84
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Park_Sch%C3%B6nbrunn&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Teresa_Habsburg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Elewacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fresk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sztukateria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Apartament
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pow%C3%B3z_%28pojazd%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogr%C3%B3d_francuski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Palmiarnia_%28Sch%C3%B6nbrunn%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Glorietta_%28Sch%C3%B6nbrunn%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fontanna_Neptuna_%28Sch%C3%B6nbrunn%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komnata
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rokoko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ornament_%28sztuka%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82oto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fajans
http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_J%C3%B3zef_I
http://pl.wikipedia.org/wiki/21_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/1916
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeusz_Mozart
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Sch%C3%B6nbrunn
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Konferencja_polityczna&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kanclerze_Austrii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wenzel_Anton_von_Kaunitz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
http://pl.wikipedia.org/wiki/14_pa%C5%BAdziernika
http://pl.wikipedia.org/wiki/1809
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%B3j_w_Sch%C3%B6nbrunn
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_I_Habsburg
http://pl.wikipedia.org/wiki/1918
http://pl.wikipedia.org/wiki/Monarchia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miniatura_%28malarstwo%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Indie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Iran
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kongres_wiede%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/1814
http://pl.wikipedia.org/wiki/1815
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14:30  Objad w Pawilonie Cezarskim 

Został założony w 1752 r. jako cesarska 

menażeria i jest najstarszym ogrodem 

zoologicznym świata[1] . Obecnie Tiergarten 

Schönbrunn pełni funkcję nie tylko zoo, ale 

także placówki zajmującej ochroną zwierząt 

(poprzez specjalne programy hodowlane) i 

prowadzącej działania edukacyjne. 

 

 

Na terenie ogrodu znajdują się zabytkowe XVIII-

wieczne budynki reprezentujące styl barokowy, z 

których najważniejszym jest Kaiserpavillion, 

zlokalizowany w centrum ogrodu. 

 

 

 

 

16:00 Przejażdżka w Parku: 

Gloriette – Pałac 

 

Glorieta w Schönbrunn – ukończona w 1775 

roku barokowa glorieta, usytuowana na 

wysokim na 60 metrów wzgórzu za Pałacem 

Schönbrunn w Wiedniu. Położony poniżej 

pałac i widoczną w oddali panoramę miasta 

można podziwiać ze znajdującej się w 

pawilonie kawiarni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1752
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mena%C5%BCeria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tiergarten_Sch%C3%B6nbrunn#cite_note-1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_baroku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tiergarten_Sch%C3%B6nbrunn
http://pl.wikipedia.org/wiki/1775
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Glorieta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wymiary_geometryczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Sch%C3%B6nbrunn
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Sch%C3%B6nbrunn
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiede%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac
http://pl.wikipedia.org/wiki/Panorama_%28geografia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawilon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kawiarnia
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WIECZORNY PROGRAM 

 

19:30 – 23:00   Hotel Imperial 

 Hotel jest najbardziej luksusowym hotelem od jego 

otwarcia w Wiedniu. 

 

Tutaj mieszkają oficjalnych gości z Republiki Austrii 

 W 1994 roku był to najlepszy hotel na 

świecie  

Na parterze hotelu znajduje się 

restauracja Imperial.Tradycyjne i 

wystawny lokalnych. 

 

 

 

Tradycyjnie goście państwa pobyt w hotelu 

Imperial. Na przykład, tutaj mieszkał Richard 

Nixon, Król Olav Norwegii, król Leopold Belgii, 

indyjski premier Indira Gandhi, królowa Anglii, 

Elżbieta, król Hiszpanii Juan Carlos i cesarza 

Akihito i cesarzowej Michiko Japonii. 

Kolacja w Sali Marmurowey 

Liczne wybitni artyści byli gośćmi w Imperial, w 

tym Otto Preminger, Walt Disney, Otto 

Klemperer, Alfred Hitchcock, Frank Sinatra, 

Woody Allen, Yul Brynner, Peter Ustinov, Michel 

Piccoli, Zubin Mehta, Vladimir Horowitz, 

Riccardo Muti, Mick Jagger, Mariah Carey und 

Sofia Coppola. Michael Jackson. 

 

 

Opłata na osobę wynosi 200 € ( w cenę wchodzi: Kosciół, przewóz zwiedzani, obiad i kolacja, 

przejażdżka mini pociągiem, obiad i napoje w Hotelu Imperial). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Preminger
http://de.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Klemperer
http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Klemperer
http://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock
http://de.wikipedia.org/wiki/Frank_Sinatra
http://de.wikipedia.org/wiki/Woody_Allen
http://de.wikipedia.org/wiki/Yul_Brynner
http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Ustinov
http://de.wikipedia.org/wiki/Michel_Piccoli
http://de.wikipedia.org/wiki/Michel_Piccoli
http://de.wikipedia.org/wiki/Zubin_Mehta
http://de.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Horowitz
http://de.wikipedia.org/wiki/Riccardo_Muti
http://de.wikipedia.org/wiki/Mick_Jagger
http://de.wikipedia.org/wiki/Mariah_Carey
http://de.wikipedia.org/wiki/Sofia_Coppola
http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson

