
A legmaradandóbb élmény Bécsben 

Az idei év karácsonya más volt az ajándékozást illetően. Már nyáron 
arra az elhatározásra jutottunk a szüleimmel, hogy élménnyel fogjuk 
meglepni egymást.  

Kedvenc tantárgyaim közé sorolom az irodalmat, történelmet, így 
örültem az úticélnak. Választásunk Ausztria fővárosára, Bécsre esett, mely 
számomra Budapesthez volt hasonló. A kifejezetten elegáns, szemet 
gyönyörködtető a város tele palotákkal, parkokkal, színházakkal, 
múzeumokkal, szobrokkal és rengeteg látnivalóval. 

Listával készültünk, hogy mit szeretnénk megtekinteni. Time 
Travel, Stephansdom, Bécs fő vallási épülete, Operaház, Parlament, 
Városháza, Burgtheater, Hofburg, a Habsburg császárok rezidenciája. Sisi 
múzeum, a császárnő személyes tárgyaival, a világ legértékesebb 
kincstára, a Schatzkammer, amely a Habsburgok ékszer-, 
koronagyűjteményét, kincseit őrzi. A kriptaház, a hatalmas bronz 
sírhelyekkel, a Schönbrunni kastély, a császári család nyári rezidenciája. 
A Világmúzeum, Hadtörténeti Múzeum igazán lenyűgöző volt. Egytől 
egyig mindegyikbe eljutottunk. 

  

 



 

  

Számomra a legmaradandóbb élményt a város természettudományi 
múzeuma jelentette. Az épület hatalmas, gyönyörű volt. 

   

 



Három órára volt szükség ahhoz, hogy legalább valamelyest 
bejárjuk. Szuper egy hely, de tényleg! Nem vettünk magunkhoz 
szórólapot-térképet, ezért az első négy teremben lévő ásványokat, 
drágaköveket és meteoritokat (a világ legtöbb meteoritja itt található) jó 
hosszasan megnézegettük, aztán egyszer csak rájöttünk, hogy szedni kell 
a lábainkat, másképp zárásig nem tudunk mindent megnézni.  

              

Az épületben szinte minden állatfajból láthattunk kitömött vagy 
más módszerrel tartósított példányt: halakat, emlősöket, madarakat, 
hüllőket, de volt geológiai, paleontológiai és antropológiai kiállítás is.  

   



Eléggé interaktív a múzeum, sok mindent meg lehetett érinteni és 

kipróbálni, simogatni például egy eredeti dinoszauruszcsontot is. 

 

   

 



Megfogadtam, hogy az iskolámban elmesélem, bemutatom a 

múzeumot az osztálytársaimnak, és ha tehetik, akkor ők is nézzék meg, 

mert senki nem fog csalódni. Csak gazdagabb tud lenni egy igazi 

élménnyel, illetve természetesen okosodik is. 

Kihagyhatatlan volt számomra a tiroli éttermekben kínált rántott 
hús. Most is éhes lettem a gondolatától. Finom, ízletes volt, és akkora 
adagban, hogy majdnem kifogott rajtam. 

  

 

Összességében az egyik legszebb karácsonyi ajándékom és téli 

szünetem volt az idei év bécsi kirándulása. 
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