Poznaj Austrię
Wiedeń i Salzburg 4 dni w terminie 15.04.-31.10.2020

Miejski urlop w stolicy Austrii w Wiedniu oraz w Salzburgu - mieście Mozarta.
Cudowne zabytki w Wiedniu wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO. Dzięki słynnym zabytkom, do których należą m.in.: katedra, Zamek
Hofburg, Pałac Schönbrunn, liczne muzea i wspaniałe budowle na Ringstrasse,
Wiedeń jest doskonałym miejscem dla realizacji turystyki miejskiej. O świetności
byłego Imperium Habsburskiego przypominają reprezentacyjne gmachy Wiednia,
zbudowane w drugiej połowie XIX w. z rozkazu cesarza Franciszka Józefa.
Spacer po Wiedniu to jak podróż w czasie do imperialnej przeszłości. W Wiedniu
jest ponad 27 zamków i 150 pałaców. Na przyjemne chwile pełne aromatu i
wspaniałego smaku zapraszają liczne kawiarnie.

Następnym punktem programu jest miasto Mozarta, czyli Salzburg. Jego Stare
Miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w 1997
roku i zachwyca licznymi zabytkami. Tutaj przeszłość stanowi harmonijną całość z
żywą teraźniejszością. Nad zabytkowymi uliczkami i placami wznosi się potężna
sylwetka historycznej twierdzy, a las wież kościelnych, skupionych ciasno między
wzgórzami wskazuje na bogactwo sprawujących niegdyś władzę książąt
arcybiskupów.
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Cenne zabytki, takie jak: pałac Mirabell, ulica Getreidegasse z domem, w którym
przyszedł na świat W.A. Mozart, średniowieczna twierdza oraz barokowa katedra
rozsławiły Salzburg na całym świecie. Urok miasta kryje się również w
nastrojowych dziedzińcach kamienic mieszczańskich, w szemrzących fontannach i
urzekającej panoramie Alp. Wąskie uliczki i zaułki, obszerne place, piękne pałace
oraz zadbane ogrody od niepamiętnych czasów zachwycały podróżnych ze
wszystkich krańców ziemi.
Już salzburscy książęta metropolici byli wielkimi amatorami doczesnych uciech.
Zamek, park, zoo i ogrody wodne Hellbrunn są skarbnicą niespodzianek.
Zwiedzających na każdym niemal kroku olśniewa doskonałe piękno miasta.
W cenie:
 1 transfer z lotniska/dworca w Wiedniu do hotelu
 2 noclegi w Wiedniu w 4* hotelu z bufetem śniadaniowym
 1 zwiedzanie Wiednia autokarem, ca. 1,5 h, wjazd na taras widokowy Donau
 72 h Wien Card z 210 zniżkami i bezpłatną jazdą komunikacją miejską
 1 transfer na dworzec w Wiedniu
 1 przejazd pociągiem ÖBB z Wiednia do Salzburga
 1 transfer z dworca w Salzburgu do hotelu
 2 noclegi w Salzburgu w 4* hotelu z bufetem śniadaniowym
 72 h Salzburg Card – bezpłatne wstępy lub zniżkowe do zabytków miasta,
bezpłatna komunikacja miejska
 1 transfer z hotelu na lotnisko/dworzec w Salzburgu
 4 opłaty klimatyczne
 Ubezpieczenie Signal Iduna Polska TU „Bezpieczne Podróże” (KL, NNW i BP)
Ceny w EUR od osoby za cały pakiet
15.04.-30.06.2020
Pokój
01.09.-31.10.2020
Pokój dwuosobowy
649,- EUR
Pokój jednoosobowy
940,- EUR

30.06.-01.09.2020
704,- EUR
995,- EUR

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: 0-4,9 lat – 100%, 510,9 lat – 50%, 11-12,9 lat – 30%. Przyjazd od 14:00, wyjazd do 10:00.
Pobyt można przedłużyć. Ubezpieczenie można rozszerzyć o koszty rezygnacji z imprezy
lub jej przerwania.
Cena nie obejmuje dojazdu do Wiednia i powrotu z Salzburga 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).
Oferta polecana jest szczególnie fanom turystyki kolejowej i miłośnikom kultury i sztuki.
Pakiet można łączyć z innymi pakietami oferowanymi przez ALPEN TOUR.
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