
Viyana’da her akşam 10.000 müzik hayranı canlı olarak klasik müzik dinliyor –
böyle bir zenginliği dünyanın başka hiçbir kentinde bulmak mümkün değil.

Dünyada bu kadar çok sayıda bestecinin etkili olduğu başka hiçbir yer yok – Mozart,
Mahler, Haydn, Beethoven ve Vals Kralı Johann “Schani” Strauss. Viyana Filarmoni

Orkestrası ve Viyana Çocuk Korosu müzik dünyasının zirvesinde yer alıyor.

Viyana müziğin dünyadaki
başkenti: Viyana Filarmoni
Orkestrası’nın yeni yıl konseri
her yıl 90 ülkeden milyonlarca
televizyon izleyicisi tarafından
takip ediliyor. Augarten‘da
“MuTh” adlı kendine ait bir
konser salonu olan Viyana
Çocuk Korosu ise, tüm kıtalarda
başarılara imza atıyor.

Dünyaca ünlü Viyana Devlet
Operası, yılın neredeyse 300
akşamı her gün değişen bir
program sunuyor. “Farklı” bir
opera binası olarak yer edinen
Theater an der Wien, barok
döneminden moderniteye
kadar uzanan prömiyerlerle
öne çıkıyor. Müzikalseverler

Viyana mutfağı, dünyada üzerinde adını bir şehirden alan tek mutfaktır.
Viyana aynı zamanda şehir içinde kayda değer miktarda bağcılık yapılan tek metropoldür.

Viyana Kahve Evleri ise dünya çapında rahatlığın vahası olarak tanınır.

1918 yılında Avusturya kültür tarihinin dört büyük şahsiyeti hayatını kaybetti:
Ressam Gustav Klimt ve Egon Schiele, mimar Otto Wagner ve evrensel sanatçı Koloman Moser.
2018 yılında, 1900 dönemindeki Viyana modernitesinin önde gelenlerinin eserleri kutlanıyor.

Klimt, Schiele, Wagner ve
Moser, Viyana modernitesinin
dört önde gelen temsilcisiydi.
Klimt ve Schiele’nin eserleri
zamanında çığır aşmakla
kalmayıp bugün fiyat konu
sunda da dünyanın her bir
köşesinde en değerli eserler
arasındalar. Wagner’in anıtları,
özellikle de Postsparkasse
Binası ve Steinhof Kilisesi –
sadece estetik ihtişamlarıyla
öne çıkmayıp mimaride yol
gösterici özellikteydiler.

Gerçek Viyana’yı deneyimlemek isteyenin Viyana’yı hissetmesi
ve şehirdeki yaşam ile doğrudan yüz yüze gelmesi gerekir.
Turistik yerlerde değil, Viyanalıların yaşadıkları yerlerde.

Gerçek anlamda Viyanalı şahsiyetlerin bulunduğu yerlerde.

Viyana‘nın yaşam kalitesi
ve kendine has duruşu,
gerçek yaşamın olduğu
yerde deneyimlenir. Gerçek
Viyanalılık ve Viyana ruhu
çoğu zaman bu dünya kentinin
güzel binalarının cepheleri
arkasında saklanır. Viyana’daki
bu yaşam yerlerinde, sadece
bir öyküsü olmakla kalmayıp
bu öyküyü anlatan sıradışı
insanlara rastlanılır. Bu
öyküler, Viyana ruhunun
derinliklerini yansıtır. 2019
yılında Viyana’daki tipik yaşam
yerleri sahne önüne çıkartılıyor.
Örneğin Das Schwarze

Moser ilk grafik tasarımcısıydı
ve kuruluşunda onun da rol
oynadığı Wiener Werkstätte,
1903 yılından itibaren tasarım
alanında devrim yarattı. Tüm
bunların yanı sıra geçtiğimiz
binyıl dönümünün daha
birçok dehası taşıdıkları
önem nedeniyle 2018 yılında
anılıyorlar. Çok sayıda müzede
Klimt, Schiele, Wagner, Moser
ve diğerlerinin eserlerinin yer
aldığı sergiler düzenleniyor.
www.viennesemodernism2018.info

Bundan 70 yıl önce “Üçüncü
Adam” filmi için önemli
sahneler Viyana’nın kanal
sisteminde cekilmistir. Bugün
halen baş aktör Harry Lime ile
karşılaşılabilir. Gerçek anlamda
çılgın Viyanalılar ise hayvan
fotoğrafçıları Georg Popp
ve Verena PoppHackner ile
vücut bulur. Bir Biedermeier
binasının arka avlusunda Jean
Paul Vaugoin meşhur gümüş
kuyumcu dükkanı Jarosinski
& Vaugoin ile karşınıza çıkar.
Viyana 2019’da bu gibi daha
birçok karşılaşmayı sizlere
sunuyor.

Kameel. Bu lokantada Viyana
toplumunun tüm kesitlerinin bir
yansıması yer alır. Viyanalılar,
şarapçı ailesi Wienenger’in
Nussberg’deki şarap evinde
şehrin en muhteşem
manzarasının keyfine varırlar.
Barok Fransiskan Kilisesi’nde
Viyana’nın en eski orgu
olan, 1642 yılından kalma
Johannes Ebenbauer yapımı
Wöckherl Orgu, yeniden
yaşam bulur. Viyana’daki mdw
Müzik ve Gösteri Sanatları
Yüksekokulu‘nun kampüsünde,
yarının müzik dünyasının
yıldızlarıyla karşılaşılır.

ise Raimund Theater’de “I Am
From Austria”, Ronacher’de
“Vampirlerin Dansı” ve Eylül
sonundan itibaren “Bodyguard”
ile müzikal keyfinin doruğuna
varıyor. Yaz aylarında belediye
binasının bulunduğu Rathaus
platz meydanında ise her akşam
bir keyif şöleni düzenleniyor –
ücretsiz müzik filmleri ve çok
yönlü lezzet seçenekleriyle.
Çok sayıda müzik festivali
kendilerini farklı müzik türlerine
adıyor: Vienna Blues Spring
dünyanın en uzun Blues
festivali, Viyana Afrika Günleri
dünya müziğine sahne oluyor
ve Wien im Rosenstolz Viyana
şarkılarına. Beim KlezMore
Festivali’nde Yahudi Klezmer

Müziği çalınıyor, Vienna Jazz
floor cazseverleri Viyana’nın
dokuz caz kulübünde yüzlerce
konsere davet ediyor. Voice
Mania ise A Cappella Müziği
için bir platform sunuyor.

Bu ortam çağdaş müzisyenler
için de mükemmel bir ilham
kaynağı oluşturuyor: Flex, Fluc,
Pratersauna ve Grelle Forelle
gibi kulüpler Ogris Debris ve
HVOB gibi uluslararası çapta da
ün kazanan yerli müzisyenlerin
elektronik müziklerini çalıyor.
Bilderbuch, Wanda ve
benzerleri ise kendini Almanca
sözleri olan yeni bir pop müzik
nesline adamış bulunuyor.
Popfest, yerli müzikteki en yeni
trendleri Karlsplatz meydanında
sahneye taşıyor. Donauinselfest,
Avrupa’nın ücretsiz en büyük
açık hava partisi, her yıl yaklaşık
üç milyon ziyaretçiyi kendisine
çekiyor. Ve Viyana’nın kulüp
festivali Waves Vienna üç
günde alternatif, elektronik ve
rock arasında değişen 100’den
fazla canlı konsere yer veriyor. 2011 yılından beri geleneksel

Viyana Kahve Evi Kültürü
UNESCO’nun manevi kültür
mirası olarak geçiyor. “Central”,
“Landtmann”, “Museum”,
“Sperl” veya “Demel” gibi
geleneksel Viyana kahve
evleri çok sayıda kahve çeşidi,
uluslararası gazeteler ve
unlu çeşitleriyle ziyaretçileri
kendilerine çekerler. Kahve
evi kültürünün “Leopold”,
“Balthasar” veya “Supersense”
gibi modern temsilcileri ise stil
dolu ortamlarıyla bu geleneği
zenginleştirirler. Viyana
kahve evlerinin bir akrabası
ise pastanelerdir. Kek ve
pastalardan oluşan seçenekleri

Viyanalılar kolaylığı ve
rahatlığı severler. Bu nedenle
de “Beisl” denilen Viyana
lokantaları işte bu rahatlığı
yaşatır. Bu lokantalarda
şinitselden gulaşa, ızgara
ciğerden Kaiserschmarrn’a
kadar geleneksel ve leziz ev
yemekleri sunulur. İşte bu
geleneksellik Beisl kültürünün
rönesans yaşamasına neden
olmuştur. Bu kültür son yıllarda
ün kazanan “Ubl”, “Gasthaus
Wolf” veya “Glacis Beisl”
lokantalarında olduğu kadar
köşedeki lokantada da yaşatılır.

700 dönümlük Viyana
bağlarından gelen lezzetli
şarapların tadına sadece
köşedeki lokantalarda
varılmaz. Viyana’daki gurme
gastronomlar da Viyana’da
üretilen Riesling ve Weiß
burgunder şaraplarını çoktandır
tercih ediyorlar. Ve aynı
zamanda karışık Viyana
şarabını. Kısa bir zaman önce
DAC kalite damgasını alan bu
spesiyalite, en az üç değişik
beyaz şarap üzümünün birlikte
toplanması ve ezilmesiyle elde
edilir. Viyana kahve evleri ise en
başından beri rahatlığın vahası
olarak tanınırlar.

arasında gelen Gugelhupf,
Sachertorte ve benzerleriyle
Viyana’da tam anlamıyla bir
“Dolce Vita” yaşatırlar. Son
dönemlerde “Xocolat”, “Fruth”
ve “Blühendes Konfekt” gibi
çikolatacılar da tatlılarıyla
ziyaretçileri baştan çıkarıyorlar.

Viyana’nın gurme tapınaklarının
en üst düzeyinde sizi Silvio
Nickol’un gurme restoranı,
Konstantin Filippou‘nun
restoranı veya “World’s 50
Best” listesinin 10. sırasında yer
alan Steirereck im Stadtpark
restoranı bekliyor. En alt
düzeyde ise burada da birçok
Fast Food seçeneğinden
yararlanabilirsiniz! Ancak buna
da Viyanalılar damgalarını
vurmuştur: Bir balo, bazen bir
konser veya opera ziyaretinden
sonra kendini sosisçide bulmak
burada adettendir.



Viyana’da yaşam güzeldir.
Viyanalıların bildiği bu gerçek resmi olarak da tescillenmiştir:

Mercer araştırması 2018’de Viyana’yı 9. kez dünyanın en yaşanılası
şehri seçmiştir. Uluslararası organizasyonların ve dünya genelinde

tanınan holdinglerin Viyana’da kendilerini bu kadar evinde
hissetmelerinin nedeni de bu olsa gerek. Ayrıca Viyana dünyanın

en güvenli metropollerinden biri olarak kabul edilir.

Bu sıradışı yaşam kalitesinin
temelini Viyana’yı diğer
şehirlerden ayıran yeşilliği
oluşturur, tarihi şehir merkezi
çok sayıda parkla ziyaretçileri
kendisine çeker. İster sanatsal
aranjmanlı çiçekler ister
el değmemiş doğa olsun,
Viyana’da yeşil çok yönlüdür.

Lainzer Hayvanat Bahçesi’nde
yaptığınız bir yürüyüşte bir
yaban domuzuyla karşılaşabilir,
Schönbrunn Hayvanat
Bahçesi’nde ise egzotik
hayvanları görebilirsiniz.
Viyana’da Tuna Kulesi, Kahlen
berg, Cobenzl ve çok sayıda
üzüm bağları gibi birçok
seyir noktası bulunur. Sudan
manzaralar ise şehre başka bir
bakış açısı sunarlar. Tuna Nehri,
yakın bir dinlence yeri olan
Tuna Adası ve Eski Tuna’yla
ziyaretçileri kendisine çeker.
Yazın burada yüzülür ve yelken
yapılır. Şehrin tam ortasından
geçen Tuna Kanalı, yaz
aylarında barlar ve lokantalarla
dolu bir gezinti yerine dönüşür.
Buradan devam edildiğinde
ise altı milyon metrekarelik
yeşil alandan oluşan ve bugün
dünyadaki en güzel şehir
parkları arasında gelen Prater’e
varılır.

Şehir çok iyi bir şekilde
işleyen bir kentsel altyapıya
sahiptir ve dünyanın en
güvenli metropollerinden biri
olarak kabul edilir. Bu da çok
sayıda uluslararası örgütün
buraya yerleşmiş olmasının
nedenlerinden biridir.

RESMİ VİYANA KARTI
Viyana’yı uygun fiyatlı Vienna
City Card ile yaşayın.
Beraberinde gelen bilet ile
17 €’dan başlayan fiyatlarla
24, 48 veya 72 saat gezebilir
ve müzelerden şarap evlerine
kadar 210’un üzerinde
ayrıcalığın tadını çıkarabilirsiniz.
Kartınızı otelinizden, Albertina
platz turizm danışma nokta
sından (her gün 9–19 arası),
ana istasyon turizm danışma
noktasından (her gün
9–19 arası), havaalanı turizm
danışma noktasından (her
gün 7–22 arası), Wiener Linien
metro bileti satış noktaları, Big
Bus ve SHOP.VIENNA.INFO
üzerinden temin edebilirsiniz.

#ViennaNow www.vienna.info
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Birleşmiş Milletler’in dört resmi
merkezinden biri Viyana’dır,
burada 15 organizasyonuyla
birlikte temsil edilmektedir.
OPEC (Petrol İhraç Eden
Ülkeler Örgütü) ve IAEO’nun
(Uluslararası Atom Enerjisi
Kurumu) genel merkezleri de
Viyana’da yer almaktadır. Çok
sayıda uluslararası holding
faaliyetlerini Viyana’dan sür
dürmektedir. Toplam 196.400
üniversite öğrencisiyle Viyana
Almanca konuşulan ülkelerdeki
en büyük üniversite kentidir.

Şehrin bu kadar uluslararası
bir düzeyde konumlanmasının
temelinde dünyaya karşı
sergilediği açık görüşlülüğü
ve kültürel çok yönlülüğü
yatmaktadır. 1 ve 16 Haziran
2019 tarihleri arasında
EuroPride’ın burada
düzenlenecek olması bu
nedenden ötürü hiç de şaşırtıcı
değildir. Yaklaşık bir milyon
ziyaretçi beklenmektedir.
En önemli etkinlik ise 15
Haziran 2019’da Ringstraße’de
gerçekleşecek olan Gökkuşağı
Geçidi olacaktır.
LGBT.vienna.info

survey.vienna.info/trip

Seyahatinizle ilgili geri
bildirimde bulunarak

kazanın.

Kazanin!

HİZMETLER

Alışveriş
Dükkanlar çoğunlukla pazarte
siden cumaya 9–18.30 arası,
cumartesi ise 17 veya 18’e kadar
açıktır. Bazı alışveriş merkezleri
pazartesiden cumaya 20 veya
21’e kadar açıktır. Pazar veya
tatil günlerinde büyük tren
garlarında, havaalanında ve
müze mağazalarında alışveriş
yapabilirsiniz.

Tatil günleri
1.1., 6.1., Paskalya’nın ikinci tatil
günü, 1.5., Hz. İsa’nın Göğe
Yükselmesi, Küçük Paskalya,
Yortu Bayramı, 15.8., 26.10. (Ulusal
Bayram), 1.11., 8.12. (birçok dükkan
açıktır), 25.12., 26.12.

Havalimanı Wien-Schwechat
Şehir merkezinden 16 km
uzaklıktadır.
City Airport Train (CAT) her yarım
saatte bir kalkar, Landstrasse/
Wien Mitte ve havalimanı
arasındadır, yolculuk süresi
16 dakika, tek yön 11 €, Wien
Mitte’de birçok uçuş için checkin
yapabilirsiniz.
www.cityairporttrain.at
Hızlı tren S7 Viyana Havalimanı ve
Wien Mitte arasındadır, yolculuk
süresi 25 dakika, fiyat 4,10 € (1,70
€ dış mahalleler için + 2,40 €
Viyana şehri için).
Railjet (RJ) Viyana Havalimanı ve
Viyana Ana Tren Garı arasında,

yolculuk süresi 15 dakika, fiyat
4,10 € (1,70 € dış mahalleler için
+ 2,40 € Viyana şehri için).
www.oebb.at
Vienna Airport Lines’ın ekspres
otobüsleri şehir merkezi, Viyana
Ana Tren Garı ve Batı Garı, Tuna
Merkezi/Viyana Uluslararası
Merkezi ve Viyana Havalimanı
arasında hareket eder; yolculuk
süresi 20–45 dak., fiyat: 8 €
www.viennaairportlines.at
Air-Liner (Blaguss) Wien Erdberg
yönüne, fiyat: 5 € (tek yön),
9 € (gidişdönüş)
www.airliner.at
Shuttle hizmetleri ve taksi
Havaalanına özel fiyatları sorunuz.

Havalimanı Bratislava
Viyana şehir merkezinden
65 km uzaklıktadır. Bratislava
Havalimanı, Viyana Havalimanı,
Viyana Ana Tren İstasyonu
ve Erdberg Otobüs Terminali
arasında otobüsler mevcuttur.
Yolculuk süresi ortalama 1 saat
15 dakikadır.
www.slovaklines.sk

GEZİ

Şehir Turu Otobüsleri
Big Bus Tours
Tel. +431905 910 00
www.bigbustours.com/
en/vienna
Sightseeing Tours
Tel. +431712 46 83
www.viennasightseeing.at

Red Bus City Tours
Tel. +431512 40 30
www.redbuscitytours.at

Şehir Turu Tramvayı
Vienna Ring Tram
Tel. +4317909121
www.wienerlinien.at

Şehir Turu Tekneleri
DDSG Blue Danube
Tel. +431588 80
www.ddsgbluedanube.at

Şehir Gezileri
Farklı konular
Süre yaklaşık 1 buçuk saat
Tel. +43(0)660661 95 17
ve +43(0)664260 43 88
www.wienguide.at

Rehberler
Vienna Guide Service
Tel. +431587 36 3362
www.guidesinvienna.at
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VİYANA TURİZM DANIŞMA MERKEZİ
Her gün 9–19 arası
1., Albertinaplatz/Maysedergasse
ücretsiz kablosuz bağlantı

TURİZM DANIŞMA MERKEZİ
ANA İSTASYON
Her gün 9–19 arası,
ÖBB bilgilendirme noktasında

TURİZM DANIŞMA MERKEZİ HAVALİMANI
Her gün 7–22 arası, geliş katında solda

VİYANA OTELLER & BİLGİ
Tel. +43124 555, faks direkt hat 666
Pazartesi–cuma 9–19 arası
info@vienna.info

AVUSTURYA BİLGİLENDİRME
www.austria.info/en

WWW.VIENNA.INFO
Online Otel Rezervasyonu
ve Etkinlik Sayfası

Bizi takip edin:
www.facebook.com/ViennaTouristBoard
www.facebook.com/LGBTVienna
www.twitter.com/ViennaInfoB2B
www.youtube.com/Vienna
www.instagram.com/viennatouristboard

VIYANA’YI YÜRÜYEREK KEŞFEDİN
Devlet Opera Binası’ndan (1)
başlayarak Kärntner sokağı boyunca
ünlü Stephan Katedrali’ne yürüyün
(2). Mozarthaus Vienna’yı (3)
kaçırmayın. Graben ve Kohlmarkt
üzerinden imparatorluk şatosu
Hofburg’a ulaşın (4). Parlamento
ve belediye binasının bulunduğu
imparatorluk meydanı Helden
platz’tan yürüyün. Burgtor’dan
geçerek Kunsthistorisches Museum’a
(5)MuseumsQuartier’e (6) ve
başka birçok önemli müzeye ulaşın.
Getreidemarkt’tan aşağıya doğru
yürüyerek altın yapraklı kubbesiyle
Secession’a varın (7). Karlsplatz’ın
altından geçin, Künstlerhaus’un
yanından Viyana Filarmoni Musik
verein’a (8) gelin. Tam karşınızda
dikkat çekici kubbesiyle Karl
Kilisesi’ni (9), yanında da Wien
Museum Karlsplatz’ı bulacaksınız.
Şimdi Lothringer Sokağı’ndan
geçerek Konzerthaus’un (10)
yanından Kursalon ve altın Johann
Strauß anıtlı (11) Stadtpark’a varın.
Daha sonra Ring üzerinden Müzik
Evi’nin (12) bulunduğu Seilerstätte’ye
sonrasında Kärntner Sokağı turizm
danışma merkezinin yanından geçip
Albertina’ya (13) ulaşın.
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