Poznaj Wiedeń
Weltmuseum Imperialna Zbrojownia i Instrumenty Muzyczne

WELTMUSEUM WIEN &
IMPERIALNA ZBROJOWNIA
Hofburg, Heldenplatz
1010 Wiedeń
DOJAZD DO MUZEUM
Metro
U2 Museumsquartier,
U3 Volkstheater
Tramwaj: D, 1, 2, 71, 46, 49
Autobus: 48A, 57A
GODZINY OTWARCIA
codziennie poza środą 10.00 do 18.00,
piątek 10.00 do 21.00
CENY
Weltmuseum Wien &
Imperialna Zbroj ow nia
Dorośli € 12,–
Grupa do 10 osób po € 12,Dzieci i młodzież poniżej 19 lat –
wstęp wolny

Wystaw a o Aztekach
15.10.2020 – 13.04.2021
Dorośli € 14,Grupa do 10 osób po € 14,Dzieci i m łodzież poniżej 19 lat wstęp w olny

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

Weltm useum
Wien
(dawne
Muzeum
Etnograficzne w Wiedniu) dzięki sw oim rozległym
zbiorom eksponatów etnograficznych, zdjęć
historycznych
oraz
książek
pośw ięconych
kulturom pozaeuropejskim zalicza się do
najbardziej znaczących muzeów etnograficznych
na św iecie. Weltmuseum Wien po przebudow ie i
podziale na 14 niepow tarzalnych pomieszczeń
wystaw ienniczych prezentuje różnorodne dzieła
sztuki. W centrum uw agi znajdują się unikatow e
skarby kultury z całego św iata oraz ich historia.
Celem ich pokazania jest przybliżenie w
interesujący sposób kulturalnej różnorodności
zagadnień, historii i stylów życia wszystkim
odw iedzającym.
Główne atrakcje muzeum to efekt ponad 500letniej pasji kolekcjonerskiej Habsburgów –
zaliczają się do nich eksponaty z kolekcji dzieł
sztuki Cesarza Rudolfa II, niepow tarzalny aztecki
pióropusz Penacho, znana na cały m św iecie
kolekcja Jamesa Cooka, dzieła sztuki pochodzące
z
podróży
odkrywczych
i
badawczych
dziew iętnastego w ieku. Poza tym w miniony m
stuleciu pozyskano rów nież unikatow e dokumenty
dotyczące kultur pozaeuropejskich.
W tutejszym Neuen Burg (Now ym Zamku)
znajdują się rów nież zbiory Kunsthistorisches
Museum Wien ( Muzeum Historii Sztuki w
Wiedniu), które można obejrzeć korzystając z tego
samego biletu.
Imperialna Zbrojownia zaw iera z kolei wspaniałe
elementy uzbrojenia i broń paradną – eksponaty
przybliżające życie rycerskie i przypominające o
najw ażniejszych wydarzeniach na dw orze.
Kolekcja historycznych instrumentów
muzycznych prezentuje oryginalne instrumenty
należące do najznakomitszych kompozytorów :
Mozarta, Haydna i Beethovena.
Habsburska kolekcja cesarska w Wiedniu
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