POZNAJ AUSTRIĘ
Mariazell - austriacka Częstochowa 3 dni / 2 noclegi
Oferta w terminie 23.04.-31.10.2019
Mariazell ze znaną na całym świecie
Bazyliką jest austriacką C zęstochową.
Tu
do Najświętszej
Maryi Panny
przybywają pielgrzymi i turyści z całej
Europy. Jest ona celem pielgrzymek
szczególnie z Węgier, C zech i Słowacji
oraz Słowenii i Chorwacji. Austriacy
nazywają Ją Wielką Matką Austrii, a
Węgrzy – Panią Węgier. Zwana jest też
Matką Narodów Słowiańskich. C o roku
przybywa tu 1,5 mln ludzi. Pielgrzymi
kierują
pierwsze kroki
do
figury
Madonny z Dzieciątkiem. Następnie
udają się do Groty Świec, na dróżki
kalwaryjskie, do stacji różańcowych i do
Kaplicy Świętego Źródła.
W skarbcu sanktuarium znajdują się liczne dary wotywne, w tym obraz Matki Bożej
ofiarowany przez króla Ludwika I Węgierskiego.
W 1948 r. – będąc dużym centrum życia religijnego i kulturalnego znanym w kraju i poza
granicami Austrii - Mariazell otrzymało, mimo małej liczby ludności, prawa miejskie.
W 1983 r. w 300-setną rocznicę odsieczy wiedeńskiej Sanktuarium Maryjne w Mariazell
odwiedził papież Jan Paweł II.
W cenie:
 2 noclegi w hotelu 3* lub 4* wg. wyboru 2x śniadania bufetowe
 1x kolacja 4 daniowa z winem
 1prezent w postaci piernika od firmy Pirker
 1 drobny prezent jako wspomnienie krótkiego urlopu
 Taksa klimatyczna
 Ubezpieczenie Signal Iduna Polska TU „Bezpieczne Podróże” (KL, NNW i BP)
Ceny od osoby w EUR
23.04. – 31.10.2019
Dodatkowa noc
Hotel***, pok. 2-osobowy
190,- €
65,Hotel***, pok. 1-osobowy
234,- €
82,Hotel****, pok. 2-osobowy
202,- €
66,Hotel****, pok. 1-osobowy
279,- €
102,Płatne w P olsce w EUR lub równowartość w PLN wg kursu s przedaży w Santander Bank Pols ka z dnia wpłaty.

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%

Istnieje możliwość przedłużenia czasu pobytu za dodatkową opłatą.
Możliwy przyjazd każdego dnia tygodnia.
Cena nie obejmuje dojazdu do Mariazell oraz obowiązkowej składki na Turystyczny

Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Sportu i Turystyki z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG).
Inf ormacje i rezerwacje: ALPEN TOUR Biuro Tury styczne,  691-032-018, info@alpentour.pl, www.alpentour.pl

