
2 STOLICE: 
BRATYSŁAWA - WIEDEŃ

1 dzień – godz. 6.00 zbiórka uczestników – miejsce do ustalenia
          przejazd w kierunku Bratysławy z krótkimi postojami,
        Zwiedzanie Bratysławy z przewodnikiem: 

Parlament, Zamek Królewski - zamek, położony na szczycie wzgórza, w 
centrum Bratysławy, nad brzegiem Dunaju, Wzgórze Zamkowe, Stare Miasto 
pełne jest instytucji państwowych oraz najcenniejszych zabytków stolicy Słowacji.

  
Koncentruje się tutaj ruch turystyczny miasta. Od południa ogranicza je rzeka
Dunaj, od zachodu granicą jest Dolina Młyńska, Konkatedra Św. Marcina, ulica 
Michalska i Venturska – najstarsze ulice miasta, Pałac Palfich, Pałac de Pauliho, 
Pałac komory austro-węgierskiej, Brama Michalska – jedyna zachowana brama     
miejska w Bratysławie. Obecnie pomalowana jest na biało; posiada strzelistą     
51-metrową wieżę z czterema tarczami zegarowymi i cebulastym hełmem; na     
szczycie znajduje się XVIII-wieczna rzeźba Michała Archanioła, Plac Główny,     
Ratusz, Kościół Franciszkański, Kościół Jezuicki, Pałac Arcybiskupa, 
Teatr Narodowy, Plac Hviezdosława, Deptak przy Dunaju.

          Przyjazd do hotelu w okolicach Bratysławy, 
          zakwaterowanie hotel**/***, pokoje 2,3 os. z łazienkami
          obiadokolacja, 
          nocleg. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bratys%C5%82awa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bratys%C5%82awa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dunaj


2 dzień – śniadanie
  przejazd do Wiednia

objazd miasta autokarem: Nowy Dunaj, ONZ - jednostka        
organizacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych, której zasadniczym    
zadaniem jest zarządzanie Vienna International Centre, kompleksem 
budynków ONZ w Wiedniu. 
Spotkanie z przewodnikiem - zwiedzanie Wiednia:  

  objazd miasta Ringiem: Parlament, Ratusz, Hofburg – zimowa   
  rezydencja Habsburgów, pomnik Marii Teresy, Muzeum Sztuk   
  Pięknych, Muzeum Przyrodnicze, pomnik Straussa, Park Miejski,        
  spacer uliczkami Starego Miasta, Burgtheater, Opera, 
  dziedziniec Hoffburgu, Figaro Haus, dzielnica 
  grecka, Plac Żydowski z pomnikiem   
  Holocaustu, Hoher Market, Am Hof,   
  Freyung, Kartnerstrasse, Katedra Św.   
  Szczepana.

Belweder – składa się z dwóch budynków
rozdzielonych ogrodem w stylu francuskim
ozdobionym szeregiem posągów sfinksów.
Górny Belweder przeznaczony był na bankiety i
uroczystości. Dolny Belweder pełnił funkcję
letniej rezydencji,
Hunderwasserhaus – dom słynnego malarza,  
Powrót do hotelu,
kolacja integracyjna przy muzyce DJ,
nocleg. 

3 dzień- śniadanie,
Przejazd do Wiednia - 
zwiedzanie Schonbrunn –
kompleks pałacowo – ogrodowy
letniej rezydencji Habsburgów –
zwiedzanie Sal Cesarskich.
Spacer po Parku,

  Wyjazd w kierunku Polski. 
W godzinach wieczornych
zakończenie imprezy. 

Uwaga! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Vienna_International_Centre
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych


Termin: 01.05. - 03.05.2020
Koszt: 738 zł

Cena obejmuje:
- transport autokarem klasy z klimatyzacją, barkiem, WC, DVD,
- zakwaterowanie – 2 noclegi – pok. 2, 3 os. z łazienkami,                                            
- 2 śniadania, 1 obiadokolacja, 1 kolacja integracyjna przy muzyce DJ,
- opiekę pilota,
- ubezpieczenie Signal Iduna: NNW, KL, bagaż,
- zwiedzanie wg programu,
- system audio – guide, 
- opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Cena nie obejmuje:
pakietu do realizacji programu – 40 euro/os. (lokalni przewodnicy, bilet wstępu 
Pałac Schönbrunn, taksa klimatyczna, opłaty drogowe i parkingowe) płatne 
obowiązkowo u pilota grupy. 

Kalkulację sporządzono dla min. 42, max. 46 uczestników. 


