WYCIECZKA

WIEDEŃ
AUTOKAREM Z DWOMA NOCLEGAMI W WIEDNIU
1 dzień
Rano wyjazd w kierunku Wiednia. Całodzienny przejazd przez Polskę. W trakcie podróży
obiadokolacja w restauracji. Wieczorem przyjazd do Wiednia, zakwaterowanie w hotelu
**/*** (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym).
2 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie z przewodnikiem Wiednia: przejazd autokarem staromiejską
obwodnicą – Ringiem – podziwianie najbardziej reprezentacyjnych budowli miasta: Opery,
Parlamentu, Ratusza, Kościoła Wotywnego, Teatru, budynku Muzeum Sztuki Naturalnej.
Spacer przez Park Miejski ze złotym pomnikiem Straussa. Przejście w kierunku Placu
Karola ze słynnym Musikverein – Towarzystwem Muzycznym, gdzie odbywają się
Koncerty Noworoczne. Wizyta w barokowym kościele Karola Boromeusza, będącego jedną
z najpiękniejszych świątyń Europy. Kolejnym punktem programu będzie piękny pałac
Belweder i imponująca panorama rozciągająca się z ogrodów pałacowych opadających
kaskadami w kierunku starówki. Następnie zwiedzanie krypty kościoła Kapucynów
z grobowcami cesarskimi oraz Hofburgu - zimowej rezydencji cesarskiej ze skarbcem –
Schatzkammer. Dalej proponujemy spacer po starówce, pięknymi ulicami Kohlmarkt
i Graben do gotyckiej Katedry Św. Szczepana i Domu Mozarta. Czas wolny w centrum,
a następnie przejazd z pilotem na wzgórze Kahlenberg, gdzie znajduje się kościół
św. Józefa z kaplicą Jana III Sobieskiego zbudowaną po wiedeńskim zwycięstwie.
Obiadokolacja z winem i muzyką na Grinzingu. Wieczorem powrót do hotelu, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie zwiedzanie z przewodnikiem Wiednia
(program realizowany komunikacją miejską): przejazd do letniej rezydencji cesarskiej
Schoenbrunn. Zwiedzanie wnętrz pałacowych (godzinna trasa Grand obejmująca
40 komnat) oraz spacer po ogrodach. Następnie przejazd do centrum i zwiedzanie Trójkąta
Bermudzkiego, Dawnego Getta żydowskiego oraz Dzielnicy Greckiej. Przejazd do
największej dzielnicy Wiednia – Donaustadt. Spacer romantycznym starorzeczem Dunaju Alte Donau, gdzie znajdują się urocze restauracje nad wodą i doskonale utrzymane plaże
miejskie. Zwiedzanie ogromnego kompleksu budynków będących siedzibą Organizacji
Narodów Zjednoczonych oraz zaskakującego formą kościoła – Donaucity Kirche. Wjazd
na Wieżę Dunajską – najwyższy obiekt w Austrii, z której tarasu oraz obrotowej kawiarni
rozciąga się imponująca panorama miasta. Po południu czas wolny na Praterze
(najstarszym wesołym miasteczku Europy) lub w centrum miasta. Obiadokolacja
w restauracji. Około 20:00 wyjazd w drogę powrotną do Polski. Nocny przejazd przez
Czechy.
4 dzień
Przejazd przez Polskę. Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.
Cena obejmuje:
•
przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją, WC, wideo, barem,
•
opłaty drogowe, parkingi i podatki,
•
2 noclegi w hotelu **/*** w Wiedniu,
•
2 śniadania, 3 obiadokolacje
OSÓB
CENA
(w tym jedna z muzyką i z winem),
45 i więcej
950,•
opiekę pilota wycieczki na całej trasie,
40 – 44
1.010,•
usługi licencjonowanych przewodników,
35 – 39
1.090,•
ubezpieczenie KL i NNW „WARTA”,
30
–
34
1.195,•
podatek vat,
•
turystyczny fundusz gwarancyjny.
Cena nie obejmuje:
•
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz ewentualnych biletów
komunikacji miejskiej w Wiedniu – ok. 45 €
Istnieje możliwość obsługi grupy w systemie Tour Guide. To bezprzewodowy system
oprowadzania, umożliwiający klientowi wygodny sposób zwiedzania – koszt 30 zł/os.
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Sugerowane bilety wstępów:
•

Wiedeń - Pałac Schoenbrunn - grand tour …………………………………...……………………… cena biletu: ok. 20,00 €

•

Wiedeń - Kościół Karola Boremeusza ………………………………………………………………... cena biletu: ok. 7,00 €

•

Wiedeń - Kościół Kapucynów + Krypta Cesarska ……………..…….…….……………………...… cena biletu: ok. 6,50 €

•

Wiedeń - Wieża Dunajska ……………...……………………………………………………..……….. cena biletu: ok. 7,00 €

Dodatkowe bilety wstępu:
•

Wiedeń - Katedra Św. Szczepana ……………………..………….……………………...………….....cena biletu: ok. 6,00 €

•

Wiedeń - Hofburg – Skarbiec Cesarski …………………………………………………....…………. cena biletu: ok. 12,00 €
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