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WIEDEŃ - BRATYSŁAWA - 3 dni
TERMIN
1 dzień -wyjazd z Rzeszowa o godz.4.00; przejazd
przyjazd do Wiednia ok.15.00, krótki przejazd po Ringu,
po Starówce Wiedeńskiej, przejazd na Kahlenberg; miejsce związane
wiedeńską Króla Jana III Sobieskiego; panorama na Wiedeń. Przejazd
obiadokolacja, nocleg.

do Austrii,
następnie krótki spacer
z odsieczą
do hotelu,

2 dzień - po śniadaniu dalsze zwiedzanie Wiednia, w tym 4 godziny z licencjonowanym
przewodnikiem Wiedeńskim
w programie zwiedzania między innymi :

Zespół Pałacowo-Ogrodowy - Schonbrunn /letnia rezydencja Habsburgów/ tu żyła
cesarzowa Sisi i tu kręcono o niej filmy/, Ogrody Pałacu,

Objazdowa wycieczka Wiednia /w tym 4 godziny pieszo/, w programie: Zespół
pałacowo-parkowy Belweder, Ringstrase: Park Miejski z pomnikiem J.Straussa, Opera,
Pl.Św. Karola, Filharmonia, Teatr, spacer po Starówce, Katedra Św. Stefana, słynna ulica Graben,
Hoffburg- zimowa rezydencja panujących ze słynnym Skarbcem, przejazd na Prater, ze słynnym:
Wesołym Miasteczkiem” – czas wolny, możliwość skorzystania z uciech Wesołego Miasteczka,
wypocząć na łonie jednego z największych parków Wiednia, Riesenrad, czyli Diabelskie Koło
na Praterze, wzniesione w 1898 z okazji jubileuszu panowania cesarza. Wznosi się na
wysokość 65 metrów, znane m.in. z filmu "Trzeci człowiek" (The Third Man)., powrót do
hotelu, integracyjna kolacja, nocleg. (opcjonalnie regionalna kolacja na GRINZINGU)
3 dzień – po śniadaniu przejazd do centrum Bratysławy, zwiedzanie stolicy Słowacji : wzgórze
zamkowe z renesansowo-barokowym zamkiem; Katedra Św. Marcina - gotycka budowla z XIV-XV
wieku (w katedrze tej koronowało się 9 węgierskich królów i 8 królowych); Rynek Staromiejski,
Michalska Brama - dobrze zachowana brama w starych murach miejskich; pałac prymasowski klasycystyczna budowla z końca XVIII wieku (w sali lustrzanej pałacu podpisany został w 1805 roku
pokój pomiędzy Napoleonem I i cesarzem Austrii Franciszkiem I, tzw. pokój bratysławski), czas wolny,
ok. godz. 12 wyjazd w drogę powrotną, przyjazd w godzinach wieczornych, rozwiązanie wycieczki.

Cena: 699,-zł/os. ( przy grupie min 45 osób)
Obejmuje: 2 noclegi w okolicy Wiednia, pokoje 2-3 os z pełnym zapleczem sanitarnym, wyżywienie: śniadania i
obiadokolacje w miejscu noclegu, transport komfortowym autokarem, usługi pilota -przewodnika, ubezpieczenie
NNW KL do kwoty 10.000 EUR
Nie obejmuje biletów wstępu
Orientacyjne ceny biletów wstępu :

Zespół pałacowo-parkowy Schonbrunn - 17 Euro, katedra Św. Stefana- 6Euro, Muzeum Natury - 12
euro , inne : 5-10 Euro / fakultatywnie : obiad we Wiedniu - 15 euro , kawa + tort Sachera w kawiarni
Rosenberger – 9,-euro/
Obiekty z biletami wstępu do ustalenia, możemy doliczyć do ceny imprezy.

