ארמון בלוודר )(Belvedere

ארמון הקיץ בסגנון הבארוק של הנסיך אויגן מבית סאבויה.
הארמון שמורכב למעשה משני ארמונות נפרדים (עליון ותחתון) תוכנן ע"י
הארכיטקט  .JOHANN LUKAS HILLDEBRANDTבשנת  1716הושלם הארמון
התחתון .הארכידוכס פרנץ פרדיננד שרציחתו גרמה לפרוץ מלחמת העולם
הראשונה חי כאן במשך  20שנה.
הארמון העליון שעל הגבעה מציג כיום אוסף ציורים של אמנים אוסטרים
מהמאות ה 19-וה( 20-קלימט,קוקושקה,אגון שילה) .בסיור שמתקיים
בחדרים הנ"ל ובמספר חדרים נוספים (גם באלה ניתן לראות לראות ציורים של גוסטב
קלימט אם כי בסגנון ששונה מסגנונו המוכר וגם של ארנסט קלימט ויש גם
חדר עם ציורים פרי מכחולם של אימפרסיוניסטים מפורסמים כמונה,מאנה,דגא
ורנואר) עוברים מצד אחד של הארמון לצידו השני ומהחלונות ניתן לתצפת על
הגן שבחלקו האחורי עם הבריכה הגדולה ועל הגן המעוצב שבחזיתו המפריד
בין שני הארמונות) .אסור לצלם בחדרים למעט בחדר הגדול שנקרא אולם השיש
שבו ניתן לצלם ואפילו עם פלאש (לכן כדאי להוציא את המצלמה מהתיק לפני
שמוסרים אותו למשמרת ב-גארדרובה") .בחנות שבארמון העליון (כניסה אליה
אינה מחייבת דמי כניסה ניתן למצוא צעיפי משי שעליהם תמונות של קלימט
מתנה מאד יפה אך בהחלט לא זולה).
הארמון התחתון שלמרגלות הגבעה מאכלס את מוזיאון הבארוק האוסטרי
ואוסף מתקופת ימי הביניים .מומלץ לבקר בשלושת אולמות האירוח שבו
(האולם המוזהב,אולם השיש ואולם הגרוטסקות).
המרחק בין המבנים הוא גדול כך שנכנסים אליהם מכניסות שונות (כתובות
שונות) .בין שני המבנים יש גן מטופח ולצידו יש גן בוטאני.
הכניסה לארמון התחתון ברחוב  RENNWEGמספר 6
BELVEDERE PALACE
PRINZ EUGEN STRASSE 27
WIEN 1030
TEL: +43 1 79557134
WWW.BELVEDERE.AT
] תחתון, TRAM 71 --עליון [ TRAM 18 --

מלונות באזור שדה התעופה
שדה התעופה של וינה מרוחק מהעיר כ 19-קילומטרים.
ניתן ליסוע ברכבת המהירה מהטרמינל לרובע השלישי בעיר או במונית (כ 50-יורו).
אם מבצעים טיסת המשך או ששוכרים רכב למחרת היום אין טעם ליסוע העירה
הלוך וחזור (כאשר מדובר בזמן קצר שאינו מאפשר לראות את וינה) ואז ניתן ללון
באזור שדה התעופה.
מלון פשוט וזול למדי .ממוקם בעיירה בשם FISCHAMEND :המרוחקת כ4-
קילומטרים מהשדה .ניתן להגיע במונית (עלות  15יורו) ולחזור עם השאטל של
המלון ( 12יורו לחדר) .ארוחת הבוקר סבירה אם כי נחותה ביחס לאלה של המלונות
היקרים.
EUROHOTEL VIENNA AIRPORT
MARCO-POLO STRASSE 1
TEL: +43-223-327-77019

מלון שממוקם בתוך שדה התעופה (ניתן להגיע אליו בהליכה של דקה-שתיים עם
העגלות מהטרמינל) .מיקום נוח לאלה שהחליטו להישאר באזור שדה התעופה .יש
אגף חדש ואגף ישן (בשניהם החדרים סבירים).
חדר  4025באגף החדש.
חדר  4504באגף הישן.
חדר  5004באגף החדש (מעלית בכניסה למלון עוד לפני הקבלה מצד שמאל) – טוב מאד
ארוחת בוקר כוללת גם מנות חמות והיא בהחלט מרשימה בהיצע המגוון שלה.
מלון לא זול אבל אם רוצים לחסוך את עלות הנסיעה העירה הלוך וחזור ואת הזמן
הנדרש לכך אזי זוהי בחירה מצוינת .מתאים מאד למי ששוכר רכב ביום שלמחרת
או למי שטס טיסת המשך ביום שלמחרת.
במלון זה אין בעייה ברוב המקרים לקבל את החדר לפני זמן הקבלה הרשמי.
NH HOTEL
EINFHARTSTRASSE 1-3
13000 FLUGHAFEN VIENNA
TEL: +43 1 701510
NHVIENNAAIRPORT@NH-HOTELS.COM

