Cztery stolice…

Cztery stolice… - 6 dni
Podróż autokarem

Dzień 1: Adrspaskie Skalne Miasto, Browar Opat
nocny przejazd przez Polskę
krótki odpoczynek
przejazd do Czech
zwiedzanie Adrspaskiego Skalnego Miasta:
wodospad Karkonosza, pływanie łodzią po
skalnym jeziorze
przejazd do browaru Opat - jednego z
najstarszych klasztornych browarów w
Czechach – zwiedzanie linii produkcyjnej,
muzeum browaru oraz degustacja piw czeskich
– oprócz tradycyjnego lagera można tu
degustować piwa morelowe, śliwkowe i inne
oryginalne smaki
powrót do hotelu
obiadokolacja
nocleg

Dzień 2: Praga, Mikulov
śniadanie
przejazd do Pragi
zwiedzanie Pragi ( Hradczany, Most Karola,
Plac Wacława, Mala Strana, Stare Miasto,
Josefov )
przejazd do Mikulova na Morawach
obiadokolacja (może być połączona z
degustacją win morawskich (0,5 l / os.) oraz
cymbałową muzyką na żywo 3/h – dodatkowo
płatne ok. 70 zł/os.)
nocleg

Dzień 3: Wiedeń
śniadanie
całodzienna wycieczka do Wiednia : przejazd
Ringiem, Stare Miasto, kościółek św. Józefa na
Kahlenbergu, Parlament, neogotycki Ratusz ,
Teatr Narodowy , spacer po dziedzińcach
Hofburga ze słynną hiszpańską szkołą jazdy,
katedra św. Szczepana, Kartnerstrasse, Park
Miejski z pomnikiem Schuberta i Straussa,
Schönbrunn - kompleks pałacowo-ogrodowy,
letnia rezydencja cesarska
powrót do hotelu w Mikulovie
obiadokolacja
nocleg

Dzień 4: Bratysława, Budapeszt
śniadanie
wykwaterowanie z hotelu
przejazd do Bratysławy - zwiedzanie :
Wzgórze Zamkowe , katedra św. Marcina, Stare
Miasto, Pałac Prymasowski , Modry Kościółek
(symboliczne mauzoleum cesarzowej Sisi),
Rynek Hviezdoslava
przyjazd do Budapesztu w godzinach
popołudniowych
zwiedzanie miasta: Plac Bohaterów, Zamek
Vajdahunyad, spacer w Parku Miejskim, Aleja
Andrássyeg
zakwaterowanie w hotelu
obiadokolacja
nocleg

Dzień 5: Budapeszt
śniadanie
zwiedzanie Budapesztu: bazylika św. Stefana,
ulica Váci - na ulicy Váci znajduje się w
zabytkowym budynku Hala Targowa, można tu
zrobić zakupy, spróbować węgierskich dań,
Parlament , wzgórze zamkowe, kościół
Koronacyjny św. Macieja pw. NMP, Baszta
Rybacka , która zachwyca wspaniałym
widokiem z tarasu na zabytki Budapesztu stare
kamieniczki Budy, Zamek Królewski trzykrotnie niszczony i odbudowywany
wieczorem rejs statkiem po Dunaju i panorama
Budapesztu ze wzgórza Gellerta
obiadokolacja
nocleg

Dzień 6: Szentendre, Esztergom, Visegrad
śniadanie
wyjazd z Budapesztu
zwiedzaniem po drodze malowniczego zakola
Dunaju :Szentendre – spacer uliczkami
urokliwego miasteczka malarzy i artystów,
Visegrad – spacer po byłej stolicy Węgier z
wieżą Salomona i wspaniałą panoramą , spacer
po Esztergom z ogromną bazyliką widokiem
na ogromny obszar Słowacji
wyjazd w drogę powrotną
zakończenie imprezy

Cena objemuje

Cena nie objemuje

5 noclegów w pokojach 2 i 3 osobowych
hotele 3*
5 śniadań, 5 obiadokolacji
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW i KL, składka TFG
transport - autokar, dwóch kierowców,
DVD– cała trasa wycieczki, trasę
przejazdu ustala pilot

biletów wstępów - ok. 75 euro + 550
KCZ /osoby
napojów do obiadokolacji
dopłat do pokojów 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny
40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

2180 zł/os.

2110 zł/os.

2040 zł/os.

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