Seguidament, em dirigiré a un restaurant proper, anomenat Ferdinanda.

Finalment, tornaré a l’hostal.
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Segon dia

4 de juliol

Esmorzaré en una cafeteria propera a l’hostal, EMA espresso bar.

Seguidament, caminaré fins a la Casa Dansant.
La Casa Dansant és un edifici dissenyat per Vlado Milunic i Frank Gehry entre
1992 i 1996. El seu disseny destaca entre els edificis barrocs, gòtics i d’art
nouveau i no concordava amb aquests estils. El president txec Václav Havel, va
viure durant uns quants al costat d’aquest i va donar-l’hi suport.

Després, aniré a veure el Mur de John Lennon.
El Mur de John Lennon és una paret que des dels anys 80 ha estat
contínuament decorant-se amb nous graffitis inspirats en John Lennon i trossos
de cançons dels Beatles. El Beatle era venerat pels pacifistes de centre i est
d’Europa. Després de la mort de Lennon, en el mur va aparèixer el retrat de
l’artista amb frases desafiants cap a les autoritats. Avui en dia, el mur és un
memorial de Lennon i un monument a la llibertat d’expressió i a la rebel·lió no
violenta.
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A continuació caminaré fins al Petrin Tower.
La Petrinska Rozhledna és una estructura de 60 metres d’alçada. Va ser
construïda en 1891 i s’utilitzava com a torre d’observació i torre de transmissió.
Des d’aquesta es pot veure una vista panoràmica de la ciutat. Normalment es
comparada amb la Torre Eiffel.

Havent vist la torre, em dirigiré a la Hradcanske Namestí.
Hradcanske Namesti és una plaça propera al Castell de Praga.
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Seguidament, aniré al Castell de Praga.
El Castell de Praga és un complex arquitectònic. Va ser construir al segle IX
sent la residència dels reis de Bohèmia, d’emperadors del Sacre Imperi
romanogermànic, de presidents de Txecoslovàquia i de la República Txeca. Hi
ha joies de la corona de Bohèmia. És considerat el castell antic més gran del
món. Va ser remodelat per Joze Plecnik entre 1920 i 1934 per voluntat del
primer ministre txecoslovac Tomas Garrigue Masaryk.

Després, caminaré fins la Catedral de Praga.
La Catedral de Sant Guiu és un temple catòlic que forma part del conjunt
monumental del castell de Praga i és la major mostra d’art gòtic de la ciutat. Ha
estat escenari de la coronació de tots els reis de Bohèmia i hi ha enterrats reis,
sants, bisbes i arquebisbes. Va començar a construir-se el 1344, va ser
dissenyat per Maties d’Arras, inspirat en l’estil gòtic inicial francès.
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Havent passejat per aquest complex, aniré a un restaurant a dinar, Restaurant
Pod Vezí.

Després de dinar, em dirigiré al Letná Park.
Letná Park és un parc construït en un turó. Durant la Revolució de Vellut, una
plana pròxima al parc va ser el lloc on el govern comunista feia demostracions.

Havent passejat pel grandiós parc, aniré a la Powder Tower.
La Torre de la Pólvora o porta de la Pólvora és una torre gòtica i una de les
portes originals de la ciutat. Va ser construïda en el segle XV i és un dels
monuments més coneguts de Praga. És una de les 13 portes originals de la
Ciutat Vella, la seva construcció va començar en 1495. Durant el segle XVII es
va utilitzar per emmagatzemar la pólvora, d’aquí el seu nom.

125

Finalment, tornaré a l’hostal per recollir la maleta i agafar un tren cap a la meva
nova destinació.
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Recompte de la ruta txeca:

Hostal .................................................................................................. 32 €
Museu .................................................................................... ±6€ (150 Kč)
Menjars ........................................................................................... ± 100 €

TOTAL : 138 €
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De Praga a Viena
Primer dia

4 de juliol

Viena és la capital, la ciutat més gran, centre cultural i polític d’Àustria. La seva
llengua oficial és l’alemany. Durant el segle XIX va ser una de les grans capitals
musicals del món, i al segle XX, Meca de filosofia i el debat polític d’occident. El
2001, el centre de la ciutat va declarar-se Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO. És coneguda com la Ciutat de la Música i la Ciutat dels Somnis,
l’última per ser la llar de Freud, considerat el pare de la psicoanàlisi i la
interpretació dels somnis. Va ser una de les ciutats on es van assentar
primerament els celtes i romans, i va esdevenir, més tard, la capital de l’imperi
austrohongarès.
Havent arribat a l’estació de trens Wien HBF a les 21:49 hores, agafaré un bus
per arribar al meu hostal, Wombat’s City Hostels Vienna at the Naschmarkt.
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Per moure’m per la ciutat agafaré un Vienna City Card que em permetrà viatjar
gratis per el metro, el bus i el tram, tindré descomptes o beneficis en 210
museus. El compraré per internet.
Seguidament d’haver deixat la maleta en l’hostal aniré a un restaurant proper a
sopar, Der Grieche.

I per acabar la nit, tornaré a l’hostal.
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Segon dia 5 de juliol
Esmorzaré en una cafeteria propera a l’hostal i també pròxima al lloc que
visitaré després, el Naschmarkt.

El Naschmarkt és el mercat de carrer més popular de la ciutat. Existeix des del
segle XVI, on es venien principalment ampolles de llet. A partir de 1793, totes
les fruites i verdures que arribaven en carro es venien aquí. Avui en dia, pots
comprar de tot: fruites i verdures de tot el món, espècies, formatge, pan,
pastissos, carn, peix ... També hi ha petits restaurants i llocs de venda de roba i
complements.

Havent passejat pel mercat, caminaré fins la Església de Sant Carles
Borromeo.
L’Església de Sant Carles Borromeo és una església barroca. Durant la gran
epidèmia de pesta que va arribar a la ciutat en 1713, l’emperador Carlos VI va
prometre aixecar un temple dedicat a aquest sant, que va ser un heroi de
l’epidèmia de pesta de 1576. És un símbol de poder religiós i polític de la
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dinastia imperial dels Habsburg. Es va començar a construir en 1716 i van
acabar en 1737, per Johann Bernhard Fischer von Erlach.

Seguidament, em dirigiré cap a la Maria-Theresien-Platz.
La Maria-Theresien-Platz és una plaça que té dos edificis simètrics a cada
costat, un davant de l’altre, el Museu d’Història Natural i el Museu d’Història
d’Art. Els dos museu es va construir en 1889. Hi ha una estàtua de Maria
Teresa, a qui està dedicada la plaça.

Després, aniré al Volksgarten.
El Volksgarten o Jardí del Poble és un parc i un jardí botànic. Es troba en un
lloc que estava en primer línia de la fortalesa. Va ser creat com a jardí privat
per els arxiducs però va mantenir-se com a parc públic inaugurant-se el 1823.
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A continuació, caminaré fins al Parlament de Viena.
El Parlament de Viena es va construir com a part del projecte de renovació de
Ringstrasse. Va començar a construir-se el 1874 i va acabar el 1884. El 1918,
es va proclamar la transició a la República des d’aquí. És d’estil neoclàssic. Té
dos sales: la seu del Consell Nacional i el Consell Federal.

Seguidament, aniré fins al Museu d’Història Natural i el visitaré.
El Museu d’Història Natural és un museu que exposa col·leccions d’història
natural. Les primeres peces es van iniciar fa més de 250 anys. El principal
edifici del museu és un palau acomodat, obert des del 1889. S’hi exposen
minerals, gemes, meteorits, dinosaures, fòssil, animals dissecats, etc.
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Després, caminaré fins a l’Òpera Estatal de Viena.
L’Òpera Estatal de Viena és un edifici públic d’òpera i ballet. Ha esdevingut
una de les òperes més prestigioses del món. Va ser construït entre 1863 i 1869
per August Sicard von Sicardsburg i Eduard van der Null. D’estil
neorenaixentista, considerat el primer gran edifici de la Ringstrasse.

Seguidament, em dirigiré a la Casa de Mozart.
La Casa de Mozart és el lloc on Mozart va estar vivint amb la seva família.
L’edifici té 4 pisos i s’exposen alguns quadres de l’època. L’audioguia narra
l’historia de la vida de Mozart.

A continuació, aniré a dinar a un restaurant proper, Huth Gastwirtschaft.
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Havent dinat, caminaré fins al Stadtpark.
El Stadtpark és un parc municipal ple d’estàtues de artistes, escriptors i
compositors vienesos importants. El 1862 el parc va ser obert i es va convertir
en el primer parc públic de la ciutat.

Seguidament, em dirigiré al Palau Belvedere.
El Palau Belvedere és un palau d’estil barroc. Consta de dos palaus, un
convertit en museu i l’altre transformat en hotel. El museu té una col·lecció de
pintures imperials, una galeria austríaca dels segles XIX i XX. Va ser construït
entre el 1714 i 1723 per el príncep Eugeni de Savoia després de la derrota dels
turcs, i elaborat per Johann Lukas von Hildebrandt.
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Després d’haver vist el palau, agafaré un bus per arribar a la Biblioteca
Nacional d’Àustria.
La Biblioteca Nacional d’Àustria conté més de vuit milions de documents.
Abans s’anomenava Biblioteca Imperial dels Habsburg, però després de la fi de
l’imperi, es va nomenar així.

Seguidament, caminaré fins el Michaelerplatz.
Michaelerplatz és un dels edificis més famosos de Adolf Loos. És un dels
primers edificis moderns de la ciutat.

A continuació, em dirigiré a un restaurant proper anomenat Nordsee.
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Finalment, tornaré a l’hostal.
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Tercer dia

6 de juliol

Aniré a esmorzar a una cafeteria propera a l’hostal que es diu Café Sperl.

Després d’haver esmorzat, caminaré fins l’Ajuntament de Viena.
L’Ajuntament de Viena és un edifici d’estil neogòtic dissenyat per Friedrich
von Schmidt i construït entre 1872 i 1883. A la part d’adalt hi ha una escultura
daura que s’ha convertit en un símbol de Viena.

Seguidament, aniré al Palau Imperial de Hofburg.
Hofburg o l’antic Palau Imperial és un dels primers edificis de la ciutat. Avui
en dia, molts museus i institucions culturals hi tenen la seu, també hi ha la
residència oficial del President de la República d’Àustria.
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A continuació, agafaré un tren per anar a la Hundertwasserhaus.
La Hundertwasserhaus és un edifici residencial construït entre 1983 i 1986.
És d’arquitectura creativa amb harmonia amb la natura.

Després de veure’l, aniré fins la Sínia de Viena.
La Sínia de Viena o Wiener Riesenrad és una de les primeres sínies,
construïda en 1897 per celebrar el cinquantè aniversari del regnat de Francesc
Josep d’Àustria. Originalment tenia 30 gòndoles però a causa dels danys
durant la Segona Guerra Mundial, només es van poder posar 15 cabines.
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Seguidament, passejaré fins al Prater.
Prater o Wurstelprater és un parc d’atraccions que té la roda de fira,
muntanyes russes, cavallets i autos de xoc.

Després, aniré a la Illa del Danubi.
L’Illa del Danubi és una illa artificial en el centre de la ciutat. És coneguda per
ser una zona d’oci amb bars, restaurants i discoteques. També hi pots practicar
esports i hi ha una platja.

A continuació, aniré fins a un restaurant de la zona a dinar, es diu The View
Cafe-Bar-Restaurant.
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Havent dinat, aniré amb tren al Palmenhaus.
El Palmenhaus és una gran jardí. Va obrir el 1882, i avui en dia, hi ha més de
4.500 espècies de plantes.

Després d’haver estat passejant pel jardí, aniré a veure el Palau de
Schonbrunn.
El Palau de Schonbrunn és un monument important ja que exposa
l’arquitectura barroca civil i la palatina del segle XVIII. És on va residir
l’emperadriu Elisabet (Sissí). Des del 1996 és Patrimoni de la Humanitat.

A continuació, tornaré a l’hostal per agafar la maleta i anar a l’estació de trens i
anar cap al nou destí; ja que el tren surt a les 17:40 hores.
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