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Vožnja fijakerom u Beču na nov i zabavan način 

U sklopu nove inicijative putnici se tijekom posebn ih tematskih 
obilazaka fijakerom na potpuno druk čiji na čin upoznaju s poviješ ću 
i kulturom austrijske prijestolnice 
 
Onaj tko se od srpnja do rujna ove godine nađe u Beču, može ga doživjeti na originalan i zabavan 
način. U sklopu nove inicijative, koja je nastala suradnjom kazališne redateljice Susite Fink i 
fijakeristice Martine Michelfeit-Stockinger, građani Beča i turisti mogu uživati u raznim tematskim 
obilascima fijakerom s naglaskom na književnost, kriminalistiku i glazbu te se na potpuno drukčiji 
način upoznati s poviješću i kulturom austrijske prijestolnice.  
 
Na samome početku ovog zanimljivog iskustva putnike elegantnih kočija očekuje kratko predavanje o 
konjima. Uz fijakeristicu nalaze se i lokalni umjetnici koji će ih na razne načine upoznati s određenim 
građevinama i lokacijama u gradu. Tijekom jedne takve tematske vožnje putnici, primjerice, mogu 
uživati u lutkarskim predstavama, pričama, legendama i recitiranim pjesmama. Na drugoj pak turi u 
pratnji glumca koji tumači inspektora obilaze originalne lokacije važne za bečku pravosudnu povijest, 
poput određenih mjesta zločina. U kolovozu će u čast 250. obljetnice Beethovenova rođenja biti 
uvedene dvije posebne ture kojima će se ljubitelji klasike provesti po dijelovima Beča u kojima je 
slavni skladatelj i pijanist stanovao. Kroz brojne anegdote o njegovim selidbama upoznat će se s 
manje poznatim činjenicama o njegovu životu poput one da je u Beču promijenio čak 25 adresa, a 
cijeli će doživljaj upotpuniti koncert uživo na početku i kraju vožnje. 
 
Ovakvi tematski obilasci fijakerom traju od 30 do 120 minuta, a po kočiji u kojoj se može voziti četvero 
do petero osoba potrebno je izdvojiti između 120 i 320 eura. 
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Kontakt 

Matea Čuljak, mag. philol. germ./russ. 
Suradnica za odnose s javnošću i medijima 
 
Inozemni ured Grada Beča 
Miramarska cesta 24 / 9. kat, 10000 Zagreb 
T +385 1 646 26 20 
M +385 99 573 51 85 
E culjak@eurocommpr.hr   
https://www.eurocommpr.at/hr/Inozemni-uredi-grada-Beca/Hrvatska   
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