
И З В Е Ш Т А Ј 

са студијског путовања “У царском граду Марије Терезије“ које је реализовано прве недеље 

месеца марта, у суботу, 7. марта и недељу, 8. марта 2020. године у главном граду Аустрије -Бечу. 

  

               На пут ка престоници Аустрије, у вечерњим сатима, 6. марта 2020. године, упутило се 11 

наставника ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши: 

1. Нена Пековић 

2. Љиљана Трифуновић 

3. Светлана Марковић 

4. Дарко Пејковић 

5. Мирјана Дугалић 

6. Ивана Васиљевић 

7. Маја Гочанин 

8. Јелена Мајкић 

9. Марина Миодраговић 

10. Иван Терзић и 

11. Марко Ђоковић. 

 

Гошће на овом дивном путовању биле су нам колегинице из ОШ “Младост” 

Врњци - Данијела Радовановић и Милена Миладинов. 

                Уз неколико пауза у току ноћи кроз нашу земљу, једном паузом у Мађарској и 

незаобилазним царинским формалностима, стигли смо у тржни центар Парндорф (предграђе 

Виене) у јутарњим сатима. Ту смо, у планираном времену, успели да доручкујемо, попијемо 

првујутарњу кафицу, а и да прошетамо и обавимо шопинг.  

 



                               

 

            Настављамо према циљу. Улазимо у широке булеваре аустријске престонице. Земље музике 

и уметности. Зато и одише префињеношћу и чистоћом. Све је некако складно и у истим тоновима. 

Из аутобуса смо изашли испред трга чувене надвојводкиње Марије Терезије, јединог женског 

владара хабзбуршких  поседа. Одлучна и храбра, веома мудра за живота, и сада у срцу Беча 

постојано стоји статуа са њеним ликом. И даље њен дух лебди над овим градом. 

 

 

 Са једне стране Природњачки музеј, са друге Историјски. Пролазимо поред трга Волфганга 

Амадеуса Моцарта. Наилазимо на споменик чувеном Гетеу, великом поштоваоцу српског народа. 

Пешачка зона, такозвани Ринг, раскошни бечки булевар, почиње са импозантном зградом Опере. 

Продавнице познатих брендова, кафеи и ресторани нижу се са страна. Улични свирачи. У једном 

моменту угледасмо чувени “Сахер” хотел. А онда - улазак на Штефан плац и једна од најлепших 



грађевина Аустрије - катедрала светог Стефана. Тешко је сместити у један кадар сву њену лепоту. 

Улазимо унутра, дивимо се декору. Настављамо даље. Река туриста је искористила овај прави, 

пролећни дан за разгледање и уживање. Пролазимо поред споменика жртвама пострадалим од 

куге у 17-ом веку и долазимо до Хофбурга. Ту нас чека најпрепознатљивија слика Виене - дивне 

кочије са још лепшим коњима који ће вас радо одвести на жељену дестинацију. У непосредној 

близини су и бечки универзитет, као и зграде берзе, градске скупштине и парламента.  

 

 



                                                                                                                                                                                    

                       



                                                           

                         

 

                   Идемо даље. Време до поласка у хотел треба искористити у најчувенијој улици Беча - 

Маријахилферштрасе. Време је за предах и парче сахер торте. Зашто да не, управо у овој улици!  



 

                   

 

 У договорено време окупљамо се поред трга Марије Терезије и крећемо полако ка хотелу. Он се 

налази на периферији града. Смештамо се у собе и креће сумирање дана, са жељним 

ишчекивањем шта нас сутра чека у овом лепом граду.  

                   Освануло је сунчано, празнично јутро. Силазимо у хол са стварима и одлазимо на 

доручак. Једна заједничка фотографија пред полазак и ето нас опет у срцу града.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Идемо према дворцу Шенбрун. Спектакуларни дворац из 18. века састоји се од 1441 собе, а парк 

око њега део је УНЕСКО-ве културне баштине. Изграђен је у барокном стилу. Улазимо у дворац са 

слушалицама, тако да звучни запис на српском језику открива део некадашњег света у овој бајци. 

У потпуној тишини пролазимо кроз собе и слушамо несвакидашњу причу о мајци 16-оро деце, 

жени која је значајно допринела развоју културе, уметности и образовања у овој земљи. До смрти 

одана сенима свог мужа и свом народу. Посебан утисак на све нас оставила је соба у којој је 

млађани Моцарт имао свој први јавни наступ у животу.  

 

 

Излазимо у врт и крећемо у поход ка предивном видиковцу на врху брда - Глоријети. Све је 

раскошно и велелепно. Стазе уређене и пуне људи. Језерца пуна воде. Чаробан поглед са 

видиковца на град.  

 



       

                 Након овог обиласка, а према изјашњавању путника, једна група је остала у центру града, 

друга група је кренула у поход на велики, забавни парк “Пратер”, док се трећа група одметнула 

према Словачкој, тачније, према Братислави. Значи, једни су пронашли чувени кафе “15/16”, други 

су се возили на великом точку, а трећи су се усликали са лепим Нацијем. :-) Најважније од свега је 

да смо се сви, без обзира на избор, одлично провели и да је свако уживао на свој начин тамо где 

је одабрао да буде овог поподнева.  

                Мој избор је био “Пратер”. Као девојчица сам овде била и имала сам јаку жељу да се 

једног дана вратим. Осим вожње на чувеном точку, попиле смо чувену Меланж кафу уз питу од 

јабука, појеле чувену каревурст (кобасица) уз цеђену поморанџу и фини, кремасти сладолед. 

 

 

              

 



 

             У касним поподневним сатима смештамо се у аутобус и крећемо полако ка Србији. 

Пролазимо поред Албертине, дворца Белведере и Карлове цркве. У даљини светла Дунавског 

торња... Много је тога за видети и доживети у овом граду, а времена мало. Вратићемо се опет.  

Све протиче у предвиђеним роковима, тако да уз паузе и гранична задржавања, стижемо у 

Краљево око 9 сати ујутро, 9. марта. Уморни и веома задовољни.  

 

ПС Беч је главни град и уједно једна од савезних држава Аустрије. Са око 1 910 000 становника, 

Беч је 6. највећи град Европске уније, далеко највећи град Аустрије и њено политичко, економско 

и културно средиште. 



Град лежи на Дунаву у најисточнијем делу Аустрије недалеко од границе са Словачком, 

Мађарском и Чешком. Историја Беча почиње пре око 4 миленијума чиме се подручје града 

сврстава међу најстарије насеобине на свету. Данас је један од најважнијих конгресних центара на 

свету и седиште многих међународних институција. Град је једно од најомиљенијих европских 

одредишта туриста из читавог света. Годишње га посете милиони туриста. Беч носи и епитет 

музичке престонице света јер су у њему  живели и стварали многи велики композитори. 

На основу студије консултанске фирме за људске ресурсе “Мерцер” о квалитету живота у светским 

метрополама, Беч је 2019. (као и низ година уназад) проглашен најбољим градом за живот на 

свету. 

 

 

 


