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                                               CESARSKI    UROK   WIEDNIA  
            ZABYTKI,  WALCE  STRAUSSA oraz  KAWA „KAISER MELANGE” 

                                                    
TERMIN: 17-19.05.2019 
 
CENA ; 640zł  
                                                  Wiedeńska Opera a Państwowa to jedna z najważniejsi 
I  dzień /    Wyjazd  około godz. 04:00. Przejazd na wzgórze Kahlenberg –  z którego Jan III Sobieski 

dowodził bitwą o Wiedeń;  piękna panorama  całego miasta-  Przejazd do Wiednia i zwiedzanie stolicy 
Ringstrasse – wspaniały bulwar wiedeński, mogą tu Państwo podziwiać, okno wystawowe niegdysiejszej 
monarchii naddunajskiej. Parlament, gdzie spotykają się członkowie Austriackiego Zgromadzenia Narodowego, 
Ratusz – wzorowany na ratuszu w Brukseli. Teatr nadworny, Uniwersytet, Opera, Kościół  Wotywny, Park 
Miejski z pomnikiem Straussa, bajeczny dom malarza Hunderwassera.  Dalej spacer po Starówce.  
Dalej spacerując z przewodnikiem  pięknymi uliczkami Starówki przez Plac Hoher Markt z secesyjnym zegarem 
zatrzymamy się przy gotyckiej  katedrze św. Szczepana Hoffburg z zewnątrz  słynnej ze swoich kolorowych 
dachówek, udamy się w kierunku jednej z kawiarenek  Czas wolny na spacer, zakupy w centrum Wiednia.   
Obiadokolacja ( miejscowe  specjały ) w typowej austriackiej gospodzie . Przyjazd do hotelu, 
zakwaterowanie,  czas wolny. Nocleg.  
 

II  dzień /    Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Wiednia z przewodnikiem, objazd miasta: 
Nowoczesny Wiedeń – UNOCity ( miasteczko ONZ ), Wyspa Dunajska, Prater,  Dom 

         Straussa. Muzeum wódek Sznapsa i Likierów ( zwiedzanie wraz z degustacją wspaniałych 
14 produktów, możliwość zakupów), dalej  przejazd do letniej rezydencji cesarskiej 
Schonbrunn, spacer po romantycznym parku z Gloriettą.  Przerwa na lunch – sznycel 
 po wiedeńsku. Powrót do hotelu,  odpoczynek. Ok godz.18.00   wyjście na  Koncert Straussa ( w 
przepięknie odremontowanym stylowym Kursalonie z XIX w. w Parku Miejskim  w stylowych strojach 
muzycy wykonują słynną muzykę Straussa). . Powrót do hotelu , nocleg. 
 

III dzień /   Po śniadaniu wykwaterowanie  pożegnanie wyjazd z Wiednia, przejazd do  Valtic - barokowy 

pałac. Jego początki sięgają XII wieku, kiedy to na polecenie biskupa wzniesiony został tu zamek obronny. Pod 
koniec XIV wieku miasto wraz z twierdzą dostały się we władanie członków niemieckiego arystokratycznego rodu 
Lichtensteinów. – zwiedzanie dla chętnych dodatkowo płatne  120KC, obiad Powrót w godzinach 
wieczornych                                              

Świadczenia  
- transport Wrocław – Wiedeń – Wrocław (autokar z klimatyzacją, video, WC),  
- 2 noclegi w 2**hotelu w Wiedniu  
- 2 śniadania, 2 obiadokolacje ,obiad w drodze powrotnej 
- opieka pilota przewodnika   
- ubezpieczenie NNW i KL. 
 

           Dodatkowo płatne:   Dla chętnych - bilet  na koncert  (  2h15min, ulubione znane wszystkim walce i polki  
J. Straussa oraz znane utwory W.A. Mozarta )   od 45 EUR ( kategoria C),  .                     

Dodatkowo płatne ( obowiązkowo płatne przed wyjazdem): bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz 
przewodnik lokalny  . 45 EUR/os ( rezydencja  Schenbrunn,   Opera Wiedeńska, dom  Strausa , Muzeum  Sznapsa 
 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA-wpłata  140zł  przy zapisach  do końca listopada 2018 
Pozostała kwota do końca marca 2019 
Chętni na koncert –płatne do końca stycznia 2019 
                                                                    INFORMACJE I ZAPISY Teresa  Markiewicz 608-507-141 
 
 


