
Wiedeń 
11-13 IX 2015

PROGRAM WYJAZDU

DZIEŃ 1
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy i Austrię. Popołudniowe zwie-
dzanie: wzgórze Kahlenberg, przejazd do Schönbrunn – letniej rezydencji Habsburgów. 
Spacer po zespole pałacowo-parkowym. Obiadokolacja. Nocleg. 

DZIEŃ 2
Przyjazd do Wiednia w godzinach porannych. Zwiedzanie rozpoczniemy od zobaczenia 
nowoczesnego kompleksu mieszkalnego Hundertwasserhaus. Następnie udamy się do 
centrum Wiednia na spacer po starym mieście, w trakcie którego zobaczymy m. in: pałac 
władców Austrii Hofburg, Hiszpańska Szkoła jazdy, Brama Bohaterów, pomnik Mozarta, 
malownicze uliczki starego Wiednia, neogotycki Ratusz, Parlament, dom Mozarta, dom 
Szopena, Katedra św. Stefana, Haas Haus. malownicze uliczki starego Wiednia, zegar 
figuratywny Anker, kolumna morowa, kościół św. Piotra, Opera, Hotel Sacher, Muzeum 
Historii Sztuki, Muzeum Historii Naturalnej – wejścia. Wyjazd z Wiednia w godzinach wie-
czornych. Obiadokolacja. Nocleg. 

DZIEŃ 3
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Wiednia. Prater – założony już w roku 1766 przez cesarza 
Józefa II teren rekreacyjny oraz pierwszy park rozrywki.

WAŻNE INFORMACJE

1. Do poruszania się po krajach należących do strefy Schengen potrzebny jest dokument 
podróży – dowód osobisty lub paszport. 

2. Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych oraz 
innych czynników niezależnych od biura. Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach.

3. W cenie wycieczki:
• przejazd autokarem (wc, video, klimatyzacja),
• 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje
• program turystyczny;
• opieka pilota-przewodnika,
• gwarancję niezmienności ceny.

4. Dodatkowe opłaty związane z realizacją programu: bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przewodnika miejskiego, bilety metra, parkingi – 30 EURO

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDU

• mieszkamy w hotelu Danubius w Orth an der Donau 
• zbiórka w piątek o godz. 8:15 (nie wcześniej, bo pod szkołą jest tłok!), wyjazd o 9:00
• powrót w niedzielę około 18:00. Kiedy przekroczymy granicę polską i będziemy 

w odpowiedniej odległości od Tychów powiemy dzieciom, żeby zadzwoniły do domu
• pierwszego dnia dostaniemy dopiero obiadokolację – proszę zabrać prowiant na 

cały dzień
• w następnych dniach mamy śniadania i obiadokolacje – warto zabrać jakieś drobne 

przekąski do przegryzienia w ciągu dnia i małe butelki wody mineralnej
• sugerujemy, żeby w miarę możliwości wziąć drobne euro (na WC po drodze) i koro-

ny czeskie (na WC i ewentualny posiłek po drodze – ok. 200 Kč powinno wystarczyć)

Jeżeli otrzymamy od organizatorów jeszcze jakieś ważne informacje - niezwłocz-
nie przekażemy je dzieciom!


