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WIEDEŃ
ze zwiedzaniem Ołomuńca

 

Wiedeń –  niegdyś stolica potężnego imperium austro–węgierskiego,  dziś  najmniejszy w państwie land.
Położony nad brzegiem Dunaju  przez całe stulecia był  miejscem spotkań Wschodu z Zachodem. Miasto
wspaniałych cesarskich  pałaców,  oszałamiającej  architektury,  jak  również kawiarni  pełnych przepysznych
ciastek z najsłynniejszym tortem - Sachera i kawą po wiedeńsku.

Świadczenia:
 przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek, video)
 2 noclegi w Czechach, 2 śniadania (bufet), 2 obiadokolacje
 zabawa przy muzyce z DJ wraz z zimnymi płytami, napojami 
 opieka pilota
 ubezpieczenie NNW i KL
 opłata na gwarancyjny fundusz ubezpieczeniowy

PROPONOWANY PROGRAM

I DZIEŃ
Wyjazd  ok.  godz.  2.00,  przejazd  do  Wiednia  –  wjazd  na  Kahlenberg (miejsce  odsieczy  wiedeńskiej  –
oglądanie  panoramy miasta),  następnie przejazd  staromiejską obwodnicą zwaną „Ringiem”  -  zobaczymy
m.in.: budynki Muzeum Sztuk Pięknych, Muzeum Przyrodniczego, Parlamentu, Ratusza, Teatru Zamkowego,
postój w centrum miasta, czas wolny na posiłek we własnym zakresie, następnie przejazd do Schonbrunn –
dawnej,  letniej  rezydencji  Habsburgów,  spacer  po  ogrodach,  m.in.:  palmiarnia,  ogród  różany,  glorietta,
następnie przejazd na miejsce zakwaterowania w Czechach, obiadokolacja, nocleg.
II DZIEŃ
Śniadanie,  przejazd do centrum do  Wiednia -  zwiedzanie  miasta:  Hofburg -  zwiedzanie apartamentów
cesarskich, Dom Figara (dom, w którym mieszkał Mozart), ulica Graben z dominującą sylwetką Kolumny
Morowej, Katedra św. Stefana, czas wolny, następnie przejazd do III dzielnicy z ciekawą architektonicznie
zabudową Hundertwassera, powrót na obiadokolację połączoną z imprezą (bogata zimna płyta, sok, oprawa
artystyczną – wódka we własnym zakresie), nocleg.
III DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Ołomuńca, krótki spacer po starym mieście, zobaczymy m.in.: 2
symbole Ołomuńca: kolumna Trójcy Przenajświętszej, wpisanej w 2000 r. na listę światowego dziedzictwa
UNESCO  oraz  gotycki  ratusz  z  socrealistycznym  wariantem  zegara  słonecznego,  czas  wolny,  następnie
przejazd do Polski, zakończenie imprezy w godzinach wieczornych.

Cena nie zawiera: 
biletów wstępu: Hofburg – ok. 15 eur, Katedra św. Szczepana – ok. 3,5 euro
Przewodnik Wiedeń - 3 EUR


	PROPONOWANY PROGRAM
	I DZIEŃ
	II DZIEŃ
	III DZIEŃ


