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Austria - Wiedeń  i Dolina Wachau 
Autokar 5 dni 
zakwaterowanie w hostelu/ hotelu 
Wyjazd : Warszawa (wyjazdy z innych miejsc  możliwa dopłata) 
Termin : do uzgodnienia paź 2018 - mar 2019 
Cena : od 995 zł przy grupie 45 os. + 3 os. opieki 
 

            
 

1. Dzień: 
Zbiórka pod Szkołą, wyjazd ok. 7.00. Przejazd do Ołomuńca (historycznej stolicy Moraw, z drugim, po centrum Pragi, największym zespołem 
zabytkowym w Czechach). Spacer i  zwiedzanie Starego Miasta z renesansowo-barokową zabudową: kolumna Trójcy Przenajświętszej 
(wpisana na listę UNESCO), ratusz Starego Miasta (z ciekawym socrealistycznym zegarem astronomicznym),  pałac Biskupi (zachowane 
elementy uznawane za  najwspanialszych przykład romańskiej architektury mieszkalnej), katedra św. Wacława ( z ponad 100 m, najwyższą 
neogotycką wieżą w Czechach).  
Przejazd do Wiednia, zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg. 
 
2-3. Dzień: 
Po śniadaniu. Zwiedzanie Wiednia .  
- Wiedeński Ring (ponad 5 km reprezentacyjny bulwar): Park Miejski (Stadtpark, z słynnym „Złotym Straussem”), Muzeum Sztuki Użytkowej 
(MAK; wstęp płatny), Wiener Staatsoper (budynek opery wiedeńskiej), budynek Parlamentu (w stylu historyzmu, wzorowany na ateńskim 
Zappeionie) z fontanną Pallas Ateny, Burgtheater (dosłownie Teatr Zamkowy), Ratusz (wzorowany na ratuszu w Brukseli), Kościół Wotywny 
(upamiętniający cudowne ocalenie cesarza Franciszka Józefa I z zamachu), oraz wizyta w Muzeum Historii Sztuk (KHM- Kunsthistorisches 
Museum; wstęp płatny) i Muzeum Historii Natury (NHM- Naturhistorisches Museum; wstęp płatny).Karlsplatz (plac Karola),  Karlskirche 
(Kościół św. Karola Boromeusza), budynek Musikverein (czyli dom Towarzystwa Muzycznego, tu wiedeńscy filharmonicy grają słynne 
Koncerty Noworoczne), Otto Wagner Pavilion (głównego architekta wiedeńskiej secesji), budynek Wiedeńskiej Secesji (Secessionsgebäude) 
- Belweder (dawny pałac księcia Eugeniusza Sabaudzkiego, galeria ze słynnym „pocałunkiem Gustava Klimta); 
- Innere Stadt (Wiedeńska starówka): Ruprechtskirche (Kościół św. Ruprechta; najstarszy kościół miasta), okolice Judenplatz (dawnej 
dzielnicy żydowskiej); okolice Fleischmarkt (dawna dzielnica grecka), Stephansdom (gotycka Katedra św. Szczepana; wstęp płatny), 
Kapuzinerkirche (kościół Kapucynów z -Kryptą Cesarską, wstęp płatny), Graben (główny deptak Starówki), Pestsäule (Kolumna Morowa); 
barokowy Kościół św. Piotra (, ulica Kohlmarkt (zabytkowe kamienice, eleganckie sklepy) 
- Hofburg (zespół pałacowy, zimowa rezydencja cesarzy; wstęp płatny), galeria  Albertina (wstęp płatny).  
- Schönbrunn (letnia rezydencja cesarska, parki pałac wpisany na listę UNESCO; wstęp płatny) 
- Hundertwasserhaus ( bajkowy dom zaprojektowany przez Friedensreicha Hundertwassera); 
- Prater (ulubiony park rozrywki wiedeńczyków);Wiener Riesenrad (Diabelski Młyn i inne atrakcje osobno płatne do wyboru). 
Obiadokolacja, nocleg. 
 
4. Dzień: 
Po śniadaniu, przejazd na wycieczkę do Doliny Wachau: Krems (najstarsze miasto Dolnej Austrii, malowniczo położne nad Dunajem ,perła 
architektury renesansowej), Rejs statkiem po Dunaju (tylko w sezonie; płatnydodatkowo) pomiędzy Krems a Melk wzdłuż Doliny Wachau 
(wpisanej w 2000 roku na listę UNESCO; to najpiękniejszy odcinek Dunaju, ze średniowiecznymi zamkami, jakby przylepionymi do skał, 
zielonymi winnicami i malowniczymi miasteczkami i wioskami), Następnie  
Melk i Klasztor Benedyktynów (Stift Melk, barokowe opactwo, które było miejscem akcji „Imienia Róży”; wstęp płatny). Obiadokolacja, 
nocleg. 
 
5. Dzień: 
Po śniadaniu, wykwaterowanie i przejazd na wzgórze Kahlenberg (skąd król Jan III Sobieski dowodziła w słynnej bitwie), polski kościół św. 
Józefa z kaplicą, w której znajdują się pamiątki Odsieczy Wiedeńskiej, oraz widok na panoramę Wiednia. Wyjazd w drogę powrotną do 
Polski.  Zakończenie wyjazdu w późnych godzinach wieczornych. 
 

Program ramowy kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Istnieje możliwość jego modyfikacji. 
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Świadczenia zawarte w cenie: 
 przejazd komfortowym autokarem  
 zakwaterowanie : 4 noclegi  w hotelu/hostelu  pokoje 3-6 os. z łazienkami, 
 wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 1 obiad 
 ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu, 
 opieka pilota wycieczek. 
 

Dodatkowo płatne : wstępy i przewodnicy miejscowi -  od 30 EUR/ os. (zależnie od wybranych wstępów) 
 

Wydatki własne  


