POZNAJ AUSTRIĘ
Wiedeń i Dolina Wachau
Wycieczka autokarowa 02.05.-06.05.2018
Wiedeń z pięknymi zabytkami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO
na długo pozostaje w pamięci. Sercem miasta jest licząca ponad 800 lat katedra św.
Szczepana z wnętrzem wypełnionym wspaniałymi dziełami sztuki pochodzącymi z różnych
stuleci. Przepiękne barokowe pałace, zamki, kościoły i domy świadczą o wielkim rozkwicie
miasta w tamtych czasach. Swoim wyglądem zachwycają pałace Belwederu, Zamek
Hofburg, pałac Schönbrunn oraz pałac Kinskich, w którym urodził się książę Józef
Poniatowski. Niezapomnianych wrażeń dostarcza architektura z przełomu XIX i XX w, tzw.
wiedeńska secesja. Do atrakcji Wiednia należą muzea i galerie mieszące się często w
dawnych pałacach lub w specjalnie wzniesionych budynkach. Wpisana na listę światowego
dziedzictwa UNESCO Dolina Wachau należy do najpiękniejszych zakątków Austrii. Ta
kraina Dunaju jest jednocześnie krainą romantycznych ruin zamków, kwitnących moreli i
tarasowych winnic na wzgórzach. Benedyktyński barokowy klasztor w Melk to prawdziwy
skarbiec malarstwa, rzeźby oraz rzemiosła. Biblioteka klasztorna mieści ponad 100.000
woluminów, w tym 2000 rękopisów. Z miejscowości Dürnstein, która zachowała wiele ze
swego średniowiecznego i barokowego charakteru roztacza się wspaniały widok na Dunaj i
okolicę.

Cena imprezy dla 1 osoby w pokoju dwuosobowym: 1.160,- PLN
Płatne w P olsce w EUR lub równowartość w PLN wg kursu s przedaży w Banku Zachodnim WBK z dnia wpłaty.

W cenie: przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją i WC , 4 noclegi w hotelu** w
Wiedniu blisko centrum w pokojach dwuosobowych z prysznicem i WC, 4 śniadania
bufetowe i 4 kolacje z 3-daniowym menu, 4-godzinne zwiedzanie Wiednia z
polskojęzycznym przewodnikiem, opieka licencjonowanego pilota na całej trasie oraz
ubezpieczenie Signal Iduna Polska TU „Bezpieczne Podróże” (KL, NNW i BP).
Dodatkowo płatne: pakiet do realizacji programu 100,- EUR (rezerwacje i wstępy do
zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, rejs po Dunaju) płatny obligatoryjnie
pilotowi wycieczki.
Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 PLN/os.
płatna podczas podpisywania umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i
Turystyki z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG.
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