
Adventi kirándulás 
Bécsbe 

 
 
 
 
 
 
 

Időpontok: 
Algimnázium (6. évfolyamtól) – december 8. 
 

Főgimnázium - december 15. 
 

Költségek: 5.500.-Ft + 12 € (ez az összeg 
tartalmazza az utazást, a belépőket és az 
utasbiztosítás díját) 
 

Jelentkezés: 2017. november 30. reggel 6.00-
tól a jelentkezes.szig.hu/adventbecsben linken; 
- a jelentkezési felületre az e-naplós 
azonosítóval és jelszóval lehet belépni (előtte 
érdemes egy próbát tenni az e-naplós 
bejelentkezéssel); 
- ki kell választani a két utazás közül a 
megfelelőt (algimnázum / főgimnázium) és 
meg kell adni a szükséges adatokat 
- a helyeket a program jelentkezési sorrendben 
tölti be; 
 

Költségek befizetése: az I./5-ös irodában, az 
órák közötti szünetekben, legkésőbb december 
6-ig (algimn) / december 12-ig  (főgimn) 

Program:
 

Műszaki Múzeum - A jövő városa – 
a város jövője (főgimnázium) 
 
Milyen lesz az élet 30-40 év múlva a 
városokban? Bepillantást nyerünk a jövő 
metropoliszaiba, építészetébe, közle-
kedésébe, várostervezésébe. 
Megismerhetjük az energiaellátás, a 
kommunikáció ma még 
elképzelhetetlennek tűnő újításait. 
Betekinthetünk a jövő otthonaiba, irodai 
munkahelyeire. 
Szakvezető: Auer Tamás tanár úr 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
Az év kiállítása!! 
Raffaello  
Kalandozás az Albertina 
gyűjteményében (al- és főgimnázium) 
 
Egyedülállóan gazdag kiállítás a zseniális 
művész vázlataiból, rajzaiból és festményeiből. 
 



 
 
Haus des Meeres – Tengerek háza 
(algimnázium) 
 
Barangolás Európa egyik legnagyobb 
tengeri akváriumánál. Megismerjük a 
trópusok növény és állatvilágát, 
átélhetünk egy igazi trópusi zivatart. 
Szakvezető: dr.Tatárné Tar Judit tanárnő  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Karácsonyi kóruskoncert a bécsi  
városháza dísztermében 
 
A világ minden részéről érkező kórusok 
igazi karácsonyi hangulatot varázsolnak.

 
Belvárosi séta: Stephansdom, Burg, Kärtnerstrasse, Opera, Parlament 
 
 

 Na és a felejthetetlen Christkindlmarkt karácsonyi forgataga 
 
 
 

Gyakorlati tudnivalók a bécsi adventi kirándulásról 
 
Indulás: reggel 6.30-kor a gimnázium elől (találkozás 6.15); Érkezés: algimnazistákkal 

kb.21h; főgimnazistákkal kb.22h ugyanoda (este 8, illetve 9 óra körül már pontos időpontot 

tudunk jelezni) 

Felszerelés: városnéző, réteges öltözet, meleg cipő, sapka, kesztyű, sál; érvényes 

útlevél/személyi (amelyet megadtak jelentkezéskor); egész napra elemózsia és innivaló; kis 

hátizsák (a buszt reggel elhagyjuk és csak este szállunk vissza); ha van, fényképezőgép; 

Zsebpénz: 10-15€, a Christkindlmarkt-ra  

 

Tartalmas, élményekben gazdag utazást kívánnak 

a szervezők: Takács Szilvia és Barlay Bence 


