POZNAJ AUSTRIĘ
Romantyczny pobyt w Steyr
3 dni / 2 noclegi
U zbiegu rzek Enns i Steyr leży piękny i
wyjątkowy klejnot starej architektury –
romantyczne miasto Steyr, w którym czas
jakby się zatrzymał. Liczne historyczne
budowle tworzą atmosferę, która zachęca
do spacerów po mieście w każdym sezonie
roku. Warto wziąć udział w rejsie statkiem
po rzece Steyr. Na zakupy zapraszają
nowoczesne sklepy oraz małe targowiska,
na
których
można
nabyć
towary
bezpośrednio od rolników i hodowców.
Miasto ma do zaoferowania wiele ciekawych
wydarzeń kulturalnych, w tym muzyczny
festiwal w Steyr, Schubert@Steyr oraz
Serenady na Zamku Rosenegg. Wykonawcy
to światowej sławy artyści. Na historycznym placu miejskim organizowane są wydarzenia
związane z tradycją. Na miłośników aktywnego wypoczynku czekają imprezy sportowe.
Oferta zawiera:
- 2 noclegi w 3* hotelu Schwechaterhof lub podobnym
- 2 śniadania bufetowe.
- 1 piwne menu w tradycyjnym Zajeździe Schwechterhof***
- 1 spacer po zabytkowej Starówce z Audio Guidem ca. 1,5 h od TVB Steyr (pon-piąt
9:00-18:00 i sobota 09:00-12:00)
- 1 mały prezent na pamiątkę Państwa krótkiego urlopu
- 2 opłaty klimatyczne i ubezpieczenie Signal Iduna Polska TU „Bezpieczne Podróże”
Ceny w EUR od osoby i ubezpieczenie na 3 dni poza granicami RP
Pokój
27.04.-31.10.2019
Dodatkowy nocleg
Hotel*** ze śniadaniem w pokoju 2-os.
190,- €
46,Hotel*** ze śniadaniem w pokoju 1-os.
234,- €
63,Płatne w P olsce w EUR lub równowartość w PLN wg kursu s przedaży w Santander Bank Pols ka z dnia wpłaty.

Cena obejmuje zakwaterowanie jednej osoby w wybranej kategorii zakwaterowania. Zniżki dla
dzieci przy 2 osobach pełno płacących w pokoju rodziców: 0-5,9 lat – 100%, 6-11,9 lat – 50%,
12-15,9 lat – 10%. Obowiązkowe ubezpieczenie KL 20.000 €, KR 6.000 €, NNW 15.000 PLN, BP
1.000 PLN. Ubezpieczenie można rozszerzyć o koszty rezygnacji z imprezy lub jej przerwania.
Przyjazd od 14:00, wyjazd do 10:00.

Cena nie obejmuje dojazdu do Steyr oraz obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny w wysokości 10 PLN/osoba, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i
Turystyki z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG.
Pakiet można łączyć z innymi pakietami oferowanymi przez ALPEN TOUR.
Inf ormacje i rezerwacje: ALPEN TOUR Biuro Tury styczne,  691-032-018, info@alpentour.pl, www.alpentour.pl

