Poznaj Austrię
3 dni w Baden pod Wiedniem
Oferta w terminie 01.05.-31.10.2017

Zaledwie 38 km na południe od Wiednia, na wschodnich stokach Lasu
Wiedeńskiego leży znany ze swoich walorów uzdrowiskowych, słynny europejski
kurort Baden bei Wien. Do kurortu można dojechać bezpośrednio z Wiednia
pociagiem Badner Bahn ze stacją końcową na Josefplatz w Baden. Już w czasach
rzymskich z gorących źródeł siarczanowych ówczesnego Aquae Pannoniae
korzystał rzymski cesarz Marek Aureliusz. Miasto rozkwitło na początku XIX w.,
gdy Habsburgowie uczynili z niego swoją letnią rezydencję. Na obecny wygląd
miasta największy wpływ miał architekt Josef Kornhäusel. Madny wówczas styl
biedermeirowski zachował się do dziś. Stylowa architektura, piękne wille, park
zdrojowy, ogród różany, teatr i kasyno to tylko część atrakcji Baden. Największą
atrakcją uzdrowiska są wykorzystujące gorące źródła, baseny termalne i Termy
Rzymskie. 14 źródeł bogatej w składniki mineralne leczniczej wody siarczkowej ze
złóż znajdujacych się na głębokości prawie 1.000 m, o naturalnej temperaturze do
36°C, a także mającej właściwości przeciwutleniające produkuje dziennie ponad 4
mln litrów. Leczniczą wodę stosuje się w chorobach ręumatycznych i schorzeniach
narządów ruchu – do kapieli i zabiegów błotnych oraz do picia. Baseny termalne
zostały odbudowane w stylu art. déco w 1926 r. i są jednymi z największych term
w Austrii. Do powierzchni wody wynoszącej 5 m2 i ogromnej piaszczystej plaży w
1930 r. dołączono część zamku Weilburg. Sezon kąpieliskowy trwa od maja do
początku września. Oddane do użytku w 1999 r. Termy Rzymskie są dziś
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połączniem tradycyjnego uzdrowiska z nowoczesnym ośrodkiem wellness.
Znajduje się tu park wodny o pow. 900 m2, przestronny zespół saun i łaźni
parowych, kabina z promieniowaniem podczerwonym oraz osobne centrum
wellness. Termy przykrywa największy w Europie wiszący szkłany dach.
Centralnym punktem dużego ruchu pieszego w Baden jest rynek, którego kształt
zachował się od pocz. XIX w. Stojąca na rynku Kolumna Trójcy Świętej została
wzniesiona po pokonaniu przez miasto epidemii dżumy w latach 1714-1718.
Najważniejszymi budankami są: okazały ratusz z 1815 r. oraz pałac cesarskiletnia rezydencja Habsburgów. Do kurortu przyjeżdzali słynni kompozytorzy. Tu
Wolfgang Amadeusz Mozart skomponował „Ave Verum”, którego wykonaniem
osobiście drygował w kościele św. Szczepana. Tu w latach 1821-1824 często
przebywał Ludwig van Beethoven. W domu przy ul. Rathausgasse 10 pracował nad
„Misse Solemnis” i ukończył IX Symfonię – „Symfonię radości”. Pokoje w których
mieszkał są otwarte dla gości. Do Baden przyjeżdzali Straussowie, Franz Schubert,
Lanner oraz Zeller. Pośród zadbanych drzew i rabat kwiatowych parku zdrojowego
stoją pomniki słynnych artystów, w tym: Wolfganga Amadeusza Mozarta, Ludwiga
van Beethovena. Ten najpiękniejszy historyczny ogólno dostępny ogród Austrii
rozwinął się z parku miejskiego, założonego przez cesarzową Marię Teresę. W
parku bije najstarsze żródło termalne Baden. Tu od połowy czerwca do początku
września w Teatrze Letnim wystawiane są przedstawienia teatralne musicalowe i
operertkowe. Od połowy września do połowy kwietnia siedzibą ich jest budynek
teatru mieszczący 700 widzów. Do Baden co roku w czerwcu przyjeżdzają
wielbiciele róż, którzy w założonym pod koniec lat 60-tych XX-wieku na obszarze
ponad 90 tys.m2 mogą podziwiać ponad 860 odmian róż.
W cenie:
 2 noclegi w hotelu 3* lub 4* wg. wyboru ze śniadaniem bufetowym
 1 menu w tradycyjnym zajeździe w Baden
 1 Badener VIP – Card (karta z licznymi zniżkami) z 1 kosztowaniem wina
 1 drobny prezent jako wspomnienie krótkiego urlopu
 Taksa klimatyczna
 Ubezpieczenie Signal Iduna Polska TU „Bezpieczne Podróże” (KL, NNW i BP)
 Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Ceny od osoby w EUR
01.05. – 31.10.2017
Hotel***, pok. 2-osobowy
169,- €
Hotel***, pok. 1-osobowy
218,- €
Hotel****, pok. 2-osobowy
240,- €
Hotel****, pok. 1-osobowy
304,- €
Zniżki dla dzieci w pokoju rodziców (2 osoby pełnopłatne, max. 1 – 2 dzieci)
0 – 5,9 lat: 100%
6 – 11,9 lat: 50%
12 – 15,9 lat: 10%
Cena nie obejmuje dojazdu do Baden.
Pakiet można łączyć z innymi pakietami oferowanymi przez ALPEN TOUR.
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