” PODRÓŻE DLA DOJRZAŁYCH…”

WIEDEŃ – DOLINA WACHAU
KONCERT FILHARMONIKÓW WIEDEŃSKICH w SCHONBRUNNIE
MELK – REJS STATKIEM PRZEZ DOLINĘ WACHAU – KREMS – DURNSTEIN - WIEDEŃ
20.06 – 22.06.2019
1 dzień

Wyjazd z Krakowa o godz. 08:00, przejazd do hotelu w okolicy Wiednia,
zakwaterowanie, obiadokolacja. Wieczorem przejazd do ogrodów Pałacu
SCHONBRUNN - uczestnictwo w jedynym w roku Koncercie „Sen nocy
Letniej” w pałacowych ogrodach w wykonaniu słynnych Filharmoników
Wiedeńskich. Powrót do hotelu w godzinach nocnych.
2 dzień

Śniadanie, wyjazd do jednego z najpiękniejszych zakątków Austrii - DOLINY
WACHAU, wpisanej na listę UNESCO. Przejazd do MELK – zwiedzanie Opactwa
Benedyktynów założonego w 1083 r. Następnie rejs statkiem po Dunaju przez
dolinę do KREMS. Spacer po miasteczku i przejazd do DURNSTEIN – zwiedzanie
ruin zamku szczególnie znanego dzięki historii króla angielskiego Ryszarda Lwie
Serce, który wracając z Trzeciej Krucjaty został pojmany i osadzony w zamku..
jak zakończyła się ta historia dowiecie się Państwo w trakcie wycieczki. Spacer
po miasteczku. Czas wolny. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja,
nocleg.
3 dzień

Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd do WIEDNIA, zwiedzanie stolicy Austrii,
m.in.: Ringstrasse: Wiedeńska Opera Narodowa, Hofburg – zimowa rezydencja
cesarska, Teatr Dworski, Ratusz oraz spacer po Starym Mieście, m.in.: Ulica
Graben z wieżą Morową, Katedra Św. Szczepana. Przejazd do III dzielnicy, gdzie
znajduje się nietypowy budynek mieszkalny - Hundertwasserhaus, jedno z najsłynniejszych dzieł architekta
F. Hundertwassera. W godzinach popołudniowych wyjazd do Polski. Przyjazd do Krakowa ok. godz. 22:00.
Cena: 690,00 zł /osoba
ŚWIADCZENIA W CENIE:

- Przejazd autokarem klasy lux (WC, klimatyzacja, barek, DVD)
- opłaty drogowe i parkingowe
- 2 noclegi w hotelu*** w okolicy Wiednia, pokoje 2 - 3 osobowe z łazienkami,
- 2 śniadania – bufet , 2 obiadokolacje: dwa dania + napój
- opiekę pilota,
- ubezpieczenie KL do 15.000, NNW do 2.000 EUR i bagażu do 200 EUR,
- podatek VAT,
- opłata administracyjna na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
WAŻNE INFORMACJE:

- Dopłata do pokoju 1 –osobowego: + 180,00 zł.
- DOPŁATA do: rejsu statkiem, biletów wstępu, przewodnika w Wiedniu, słuchawek Tour Guide: ok. 40 euro
- Cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie,
- Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych,
- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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