Poznaj Wiedeń
Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu

KUNST HIST ORISCHES
MUSEUM WIEDEŃ
Maria Theresien-Platz
1010 Wiedeń
DOJAZD DO MUZ EUM
Metro
U2 Museumsquartier,
U3 Volkstheater
Tramw aj: D, 1, 2, 71, 46, 49
Autobus: 48A, 57A
GODZ INY OTWARCIA
codziennie poza poniedziałkiem od
godz. 10.00 do 18.00
w czwartki od godz. 10.00 do 21.00
w okresie od czerwca do sierpnia
otw arte również w poniedziałki
CENY
Dorośli € 16,–
Grupa do 10 osób po € 16,–
Dzieci i młodzież poniżej 19 lat –
wstęp wolny

Płatne w Polsce w EUR lub rów nowartość w PLN
wg kursu sprzedaży EUR w Santander Bank
Polska SA z dnia w płaty.

Kunsthistorisches Museum Wiedeń (Muzeum
Historii Sztuki w Wiedniu) zaliczane jest do
najw ażniejszych muzeów świata. Ucztą dla oka
każdego miłośnika sztuki jest już sama
olśniew ająca architektura budynku muzeum przy
wiedeńskiej Ringstraße, w zniesionego za cesarza
Franciszka Józefa i uroczyście otw artego w roku
1891.
Na zw iedzających czekają tu bogate zbiory
Habsburgów , dynastii panującej ponad 600 lat, w
tym w iększość czasu w roli cesarzów Św iętego
Cesarstw a Rzymskiego.
W
Kunsthistorisches
Museum
Wiedeń
zgromadzono eksponaty pochodzące z pięciu
tysiącleci – od czasów Starożytnego Egiptu, przez
antyczną Grecję po kres XVIII w ieku. W Galerii
Obrazów (Gemäldegalerie) podziw iać można
najwybitniejsze dzieła artystów takich jak Dürer,
Raffael, Rembrandt, Rubens, Tycjan, Velázquez
czy Vermeer oraz najw iększą na św iecie kolekcję
malow ideł Bruegela. W w iedeńskim Kunstkammer
Wiedeń (gabinecie sztuki) na zw iedzających
czekają niezw ykłe i unikalne dzieła sztuki,
egzotyczne okazy z dalekich stron oraz
przedmioty mistyczne i magiczne. Najbardziej
chyba znanym eksponatem prezentow anym w
Kunstkammer Wiedeń jest światowej sławy
»Saliera« (Solniczka) – dzieło Benvenuto
Celliniego.
Zachęcamy rów nież do zwiedzania pozostałych
muzeów oraz kolekcji Kunsthistorisches Museum
Wiedeń i do podziw iania zgromadzonych tam
iście cesarskich skarbów sztuki.
Habsburska kolekcja cesarska w Wiedniu
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