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CESARSKI WIEDEŃ
z przystankiem w BRATYSŁAWIE i rejsem po Dunaju

RAMOWY PROGRAM:
Dzień 1: Wyjazd z ustalonego miejsca w godzinach nocnych (ok. 2:00). Przejazd na teren Słowacji,
do  BRATYSŁAWY.  Zwiedzanie stolicy Słowacji. Spacer po Starym Mieście: Zamek Bratysławski
(Bratislavský  hrad),  trójnawowa katedra  gotycka Dom św.  Marcina  (Dóm sv.  Martina)  -  symbol
kościelny  Bratysławy,  Brama Michalska,  Pałac  Mirbacha,  w którym dzisiaj  znajduje  się  galeria,
Pałac  Grassalkovicha,  Rynek  Główny  (Hlavné  námestie)  z  budynkiem  Starego  Ratusza  oraz
renesansową  Fontanną  Maksymiliana,  Primaciálne  námestie,  gdzie  znajduje  się  najładniejszy
klasycystyczny zabytek na Słowacji – Primaciálny palác. Po zwiedzaniu Starego Miasta spacer po
ulubionym miejscu mieszkańców Bratysławy - Promenadzie na Rynku Hwiezdoslawa ze Słowackim
Teatrem Narodowym. *Następnie rejs statkiem wycieczkowym do Wiednia – podczas niespełna
2-godzinnej  przeprawy  zobaczymy  Bratysławę  i  Wiedeń  z  perspektywy  pięknego  Dunaju. Po
przypłynięciu  do  Wiednia chwila  czasu wolnego,  przejazd od obiadokolację.  Zakwaterowanie  w
hotelu. Nocleg.
* opcjonalnie istnieje możliwość przejazdu autokarem do Wiednia zamiast rejsu statkiem

Dzień  2:  Śniadanie.  Przejazd  do  stolicy  Austrii  –  WIEDNIA.  Przejazd  staromiejską  obwodnicą
Wiednia  -  Ringiem,  z  reprezentacyjnymi  budowlami  (zwiedzanie  z  zewnątrz):  Opera,  Muzeum
Historii  Sztuki,  Muzeum Historii  Naturalnej,  Plac  Marii  Teresy,  Parlament,  Ratusz,  Uniwersytet  i
Kościół Wotywny.  Kolejno zapraszamy na spacer z przewodnikiem miejskim po centrum Starego
Miasta: Plac Szwedzki, kościół pod wezwaniem Św. Ruprechta, przejście przez dzielnicę żydowską
do Hoher Markt, zegar figuralny, Katedra św. Szczepana - symbol Wiednia i najważniejsza budowla
gotycka w Austrii, Ulica Graben, Hofburg – zimowa rezydencja cesarska, w której zobaczyć można
piękne apartamenty Habsburgów. Chwila czasu wolnego. Po południu  spacer po Parku Miejskim –
oazie zieleni w centrum miasta – zobaczyć tam można słynny złoty pomnik Johanna Straussa, a
także liczne inne rzeźby przedstawiające artystów związanych z Wiedniem. Obiadokolacja. Powrót
do hotelu. Nocleg.
 
Dzień 3:  Śniadanie, wykwaterowanie i dalsze zwiedzanie Wiednia. Przejazd pod bajkowy dom -
Hundertwasserhaus.  Następnie  wizyta  w  zespole  pałacowo  -  ogrodowym  Schonbrunn,  letniej
rezydencji   Habsburgów;  barokowa  budowla  wabi  takimi  atrakcjami  jak  czarujący  krajobraz
parkowy,  Palmiarnia,  Glorietta  i  ogród  zoologiczny.  Kolejno  spacer  koło  Belwederu  –  galerii
malarstwa i rzeźby. Spacer po Kärntner Straße, pełnej eleganckich butików. Czas wolny na zakupy i
posiłek.  W drodze powrotnej przejazd na Kahlenberg - wzgórze z kaplicą Jana III Sobieskiego i
piękną panoramą Wiednia.  W godzinach popołudniowych wyjazd z Wiednia w drogę powrotną do
kraju. Przyjazd w godzinach nocnych. 

Cena od 650 zł/os.
(przy grupie 45 uczestników)

Cena zawiera:
 transport: przejazd komfortowym autokarem (WC, DVD, klimatyzacja); 
 zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu na obrzeżach Wiednia (pokoje 2, 3- os. z łazienkami)
 wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje
 opieka doświadczonego pilota na całej trasie wycieczki;
 opieka przewodnika miejskiego podczas 1 dnia wycieczki (3-4 godziny)
 ubezpieczenie: KL(koszty leczenia) i CP (leczenie chorób przewlekłych)15 000 Euro, NNW 

(następstwa nieszczęśliwych wypadków) 15 000 zł, oraz bagaż 1000 zł SIGNAL IDUNA 
Polska S.A.
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 składka na turystyczny fundusz gwarancyjny (zgodnie z Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 
1334) - 10 zł/os.   

 zestawy słuchawkowe audioguide dla każdego uczestnika wycieczki

Cena nie zawiera:
 biletów wstępu do Schonbrunnu – ok. 13 Euro, na rejs statkiem – ok. 25 Euro

Opcjonalnie (za dopłatą):
ZAMIAST ZWYKŁEJ OBIADOKOLACJI PROPONUJEMY OBIADOKOLACJĘ INTEGRACYJNĄ 
na Grinzingu z muzyką na żywo  – dopłata 45 zł/os.
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