Wiedeń - dwa oblicza miasta

Podróż autokarem

Wiedeń by night…
przejazd non stop do Wiednia,
zakwaterowanie w hotelu
obiadokolacja
w miarę możliwości czasowych, dla chętnych
fakultatywny wyjazd Wiedeń nocą, podczas
którego będą mogli się Państwo przyjrzeć
jednej z najpiękniejszych stolic europejskich o
romantycznej, wieczornej porze, wypić kawę po
wiedeńsku, zapoznać się z miastem
nocleg

Dzień 2: Wiedeń zabytkowy
śniadanie
całodzienne zwiedzanie Wiednia:
Ringstrasse okazałego bulwaru powstałego
pod koniec XIX wieku. Obecnie jest to jedna z
najbardziej reprezentacyjnych ulic stolicy
Austrii. Warta zobaczenia jest bogata
zabudowa przy Ringstrasse: opera, Teatr
Zamkowy, parlament, Nowy Ratusz, Muzeum
Historii Sztuki i uniwersytet. Dalej spacer po
starówce poprzez najelegantsze ulice, areał
Hofburga dawna zimowa rezydencja
Habsburgów, zachwycające dziedzińce aż do
katedry św. Szczepana dumy i jednego z
symboli miasta. Zbudowana w XIII wieku nosi
liczne cechy stylu gotyckiego i barokowego. W
jej wnętrzu kryje się monumentalny grobowiec
Fryderyka III oraz kilkanaście barokowych
ołtarzy, z których najbardziej znanym jest ten z
obrazem przedstawiającym męczeńską śmierć
św. Szczepana. Następnie czas wolny. Po nim
spacer zaułkami miasta, reprezentacyjnymi
deptakami starówki, oglądanie kamienic,
kościoła i zakonu krzyżackiego, domu Mozarta
oraz dzielnicy greckiej. Wjazd na wzgórze
Kahlenberg, gdzie znajduje się kościół św.
Józefa z kaplicą Jana III Sobieskiego
powrót do hotelu
obiadokolacja
nocleg

Dzień 3: Wiedeń nowoczesny i barokowy
śniadanie
zwiedzania Wiednia c.d : budynki ONZ,
przejazd koło Prateru, panoramiczne
zwiedzanie bajecznego domu
Hundertwassera  budynku mieszkalnego
będącego przykładem dialogu twórcy z
przyrodą. Na tarasach i balkonach domu rośnie
wiele gatunków roślin. Budynek jest
pomalowany na wiele kolorów, niemożliwością
jest znalezienie na jego fasadzie choć jednej
linii prostej. Następnie przeniesiemy się do
barokowego Wiednia, w którym zachwyci
kompleks pałaców Belwederu, ogrody i słynny
widok na Stare Miasto. Na zakończenie wizyty
w stolicy Austrii, zwiedzanie pałacu
Schönbrunn, letniej rezydencji Marii Teresy. W
1996 r. Schönbrunn zostało wpisana na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Obecny,
barokowy wystrój został nadany pałacowi za
panowania Marii Teresy. Zespół pałacowy
otoczony jest wspaniałym ogrodem w stylu
francuski
powrót do hotelu
obiadokolacja
nocleg

Dzień 4: Morawski Kras
śniadanie
przejazd do Blanska
zwiedzanie jednej z najpiękniejszych jaskiń w
Europie, pływanie łodziami pod ziemią (jaskinia
Punkevni); wjazd kolejką linową nad przepaść
Macocha
przejazd w drogę powrotną
zakończenie imprezy

Uwagi : Istnieje możliwość wynajęcia systemu słuchawkowego Tour Guide.
Powyższy program jest propozycją, którą można modyfikować.

Cena objemuje

Cena nie objemuje

3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych,
hotele 3*
3 śniadania, 3 obiadokolacje
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW i KL, składkę TFG
transport - autokar, DVD– cała trasa
wycieczki, trasę przejazdu ustala pilot

bilety wstępów: ok. 60 euro i 600 czk/os.
dopłat do pokoi 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny
40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

1650 zł/os.

1590 zł/os.

1550 zł/os.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
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