WYCIECZKA
WYCIECZKA
WIEDEŃ –
DO
PARYŻA
Bratysława
Morawy
6 dni

Wiedeń – Bratysława – Morawski Kras
Dzień 1:
Dzień 2:
-

Dzień 3:
-

Dzień 4:
-

-

5.00 zbiórka i wyjazd autokaru
Przejazd przez Polskę, Czechy do BRNA– (700 km – ok. 13- godz. po drodze postoje)
Ok. 19.00 przyjazd do hotelu
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg
8.00 śniadanie,
Całodniowa wycieczka do Wiednia
przejazd na Kahlenberg - historyczny kościół związany z odsieczą
Wiedeńską z 1683 roku, panorama miasta i Lasku Wiedeńskiego
zwiedzanie z przewodnikiem miasta: Hundertwasserhaus
("Bajkowy dom") - Prater (Riesenrad, wesołe miasteczko) Wyspa Dunajska - UNO- (nowoczesne dzielnice Wiednia) - Ring:
Opera, Parlament, Ratusz, Kościół Wotywny itd.
Spacer: Griechengasse -Dzielnica Starego Uniwersytetu - zaułki
wokół Katedry św. Szczepana - kościół Zakonu Krzyżackiego
czas wolny na starówce
obiadokolacja w Wiedniu
około 23.00 powrót do Brna na nocleg

Cena: do uzgodnienia

Cena obejmuje:

8.00 śniadanie,
przejazd na Morawy, do miejscowości Skalni Mlyn, Zwiedzanie
jaskini Katerzyńskiej, z podziemnym amfiteatrem słynącym ze
znakomitej akustyki oraz rejs łodzią po podziemnej rzece w
Punkevni jaskini – najpiękniejszej jaskini na Morawach. Po
wyjściu z jaskiń wjazd kolejką górską nad przepaść Macocha.
Czas wolny.
Powrót do Brna
Czas wolny lub zwiedzanie Brna
obiadokolacja, nocleg
7.00 wczesne śniadanie i wykwaterowanie z hotelu
wyjazd w drogę powrotną,
Przejazd do Bratysławy - spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie
Bratysławy:
* Krótki objazd autokarem,
* piesze zwiedzanie Starego Miasta: Konkatedra Św. Marcina, ul.
Michalska ul. Venturska, najstarsze ulice miasta, Pałace: Pałac
Palfich, Pałac de Pauliho, Pałac komory austro- węgierskiej,
Brama Michalska, Plac Główny, Ratusz, Kościół Franciszkański,
Kościół Jezuicki, Pałac Arcybiskupa, Teatr Narodowy, Plac
Hviezdoslava, Deptak przy Dunaju
Około 14.00 wyjazd do Polski
Po drodze obiadokolacja na trasie
powrót około 2.00

- przejazd komfortowym autokarem,
- 3 noclegi, 3 śniadania i 2
obiadokolacje w hotelu **** w
BRNIE (pokoje 2,3-osobowe z
łazienkami),
- obiadokolacja w Wiedniu
- obiad 4 dnia
- usługę przewodnika Wiedeń,
Bratysława
- opiekę pilota,
- ubezpieczenie NNW i KL
Cena nie zawiera:
- biletów wstępu ok. 15 euro os.
+ rejs statkiem
- Morawski Kras – 50 zł/os

* Cena może ulec zmianie w
przypadku wzrostu kursu walut i cen
paliwa
Oferta kalkulowana 1 euro = 4,20 zł

