POZNAJ AUSTRIĘ
Udany pobyt w Bad Ischl 3 dni / 2 noclegi
Oferta w terminie 01.05.-31.10.2017
Bad Ischl, miejscowość uzdrowiskowa położona w
sercu Salzkammergutu, przez 60 lat należał do
najświetniejszych ośrodków światowego życia Europy.
Z tamtych lat zachowała się infrastruktura uzdrowiska
–
najstarsze
łaźnie
solne
w
Austrii
z
najnowocześniejszymi urzadzeniami terapeutycznymi
oraz kilka wspaniałych willi w stylu biedermeierowskim.
Cesarz Franciszek Józef lokując w Bad Ischl swe letnie
kwatery przekształcił uzdrowisko w bardzo modne
letnisko. Przyjeżdzały tu tłumy koronowanych głów,
aktorów, pisarzy, malarzy i kompozytorów w tym
Johann Strauß, Emmerich Kálmán, Franz Lehár. W
1853 r. w Bad Ischl odbył się ślub C esarza Franciszka Józefa z Elżbietą z Bawarii, słynną Sisi.
Najczęściej odwiedzanym miejscem jest Auböckplatz – plac otoczony budynkiem pijalni. We
wspaniałej scenerii parku krajobrazowego, Kaiserpark wznosi się willa cesarska (Kaiservilla) –
prezent ślubny od rodziców Franciszka Józefa dla niego i Sisi. Sala łowiecka i trofea myśliwskie
zdradzają zainteresowania cesarza, a sala koni pokazuje wielką pasję Sisi. W willi cesarskiej w
biurze cesarza w 1914 r. Franciszek Józef podpisał deklarację wojny z Serbią, prowokując
wywołanie I wojny światowej. W parku znajduje się także marmurowy zameczek, dawna
herbaciarnia cesarzowej Sisi. Obecnie mieści się w nim muzeum fotografii.
Oferta zawiera:
- 2 noclegi w 3* lub 4* hotelu ze śniadaniami bufetowymi
- 1 Kaiserschmarrn (austriacki omlet łamany) i kubek kawy w Café Sissy
- 1 przewodnickie oprowadzanie po Bad Ischl
- 1 Salzkammergut Erlebniscard (ze zniżkami) podczas pobytu
- 1 drobny prezent na pamiątkę Państwa krótkiego urlopu
- 2 opłaty klimatyczne
- Ubezpieczenie Signal Iduna Polska TU „Bezpieczne Podróże” (KL, NNW i BP)
- Obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Ceny w EUR od osoby
Pokój
Hotel*** ze śniadaniem w pokoju 2-os.
Hotel*** ze śniadaniem w pokoju 1-os.
Hotel**** ze śniadaniem w pokoju 2-os.
Hotel**** ze śniadaniem w pokoju 1-os.

01.05.-31.10.2017
145,- €
181,- €
253,- €
301,- €

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 – 40%,
12-15,9 lat – 10%. Przyjazd od 14:00, wyjazd do 10:00. Pobyt można przedłużyć.

Cena nie obejmuje dojazdu do Hotelu.
Pakiet można łączyć z innymi pakietami oferowanymi przez ALPEN TOUR.
Inf ormacje i rezerwacje: ALPEN TOUR Biuro Tury styczne,  22/371-59-60,  691-032-018, info@alpentour.pl, www.alpentour.pl

