
Wiedeń, Bratysława i Dolina Wachau

od 1595 zł*/os. – przy grupie 25 uczestników + 2 osoby opieki
* w cenie przelotu bagaż podręczny (2 sztuki)

* cena przelotów może ulec zmianie z uwagi na zróżnicowany koszt biletów lotniczych

1. Dzień:
Zbiórka na lotnisku 2 godz. przed wylotem. Przelot (14:55 – 16:00) do Bratysławy. Przejazd do 
hotelu, zwiedzanie Bratysławy: Wzgórze Zamkowe – panorama miasta, następnie katedra św. 
Marcina – miejsce koronacji królów węgierskich, Pałac Biskupi, historyczne centrum z Ratuszem i
pałacami. Obiadokolacja, nocleg.

2. 3. Dzień:
Po śniadaniu przejazd do Wiednia i zwiedzanie:
– Wiedeńska starówka (Innere Stadt):
Stephansdom (gotycka Katedra św. Szczepana; wstęp płatny), Albertina (galeria, wstęp płatny), 
Kapuzinerkirche z Kaisergruft (Krypta Cesarska, wstęp płatny), Wiener Staatsoper (Opera 
Narodowa, wstęp płatny), Biblioteka Narodowa (ÖNB-Österreichische Nationalbibliothek, wstęp 
płatny), Hofburg (zespół pałacowy, zimowa rezydencja cesarzy) – wstęp płatny, Kohlmarkt 
(zabytkowe kamienice, eleganckie sklepy), plac Graben i Kolumna Morowa (Pestsäule), 
Peterskirche (barokowy Kościół św. Piotra), Deutschordenskirche (Kościół Zakonu Krzyżackiego),
Dom Mozarta (Mozarthaus – wstęp płatny), Stadttempel (jedyna, zachowana przedwojenna 
synagoga), Ruprechtskirche (Kościół św. Ruprechta; najstarszy kościół miasta), okolice Judenplatz
(dawna dzielnica żydowska) i Fleischmarkt (dzielnica grecka),
– Wiedeń wzdłuż bulwaru Ring:
Muzeum Historii Sztuk (KHM – Kunsthistorisches Museum – wstęp płatny), Muzeum Leopoldów 
(Leopold Museum, m.in. obrazy Gustava Klimta – wstęp płatny), Muzeum Historii Natury (NHM 
– Naturhistorisches Museum – wstęp płatny), Parlament (Das österreichische Parlament), 
Burgtheater, Ratusz (Wiener Rathaus), Kościół Wotywny (Votivkirche), Muzeum Sztuki 
Użytkowej (MAK – wstęp płatny), Park Miejski (Stadtpark, z słynnym „Złotym Straussem”). 
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Karlsplatz (plac Karola), ze słynnym Musikverein (Towarzystwem Muzycznym, tu grane są 
Koncerty Noworoczne – wstęp płatny), Kościół św. Karola Boromeusza (Karlskirche – wstęp 
płatny), Otto Wagner Pavilion, budynek Wiedeńskiej Secesji (Wiener Secessionsgebäude),
– Dzielnica Landstrasse:
Hundertwasserhaus (wielobarwny „bajkowy dom” z cebulastymi wieżami),
– Wiedeński Belweder (wstępy płatne):
Oberes Belvedere (barokowy Górny Belweder, Austriacka Galeria Narodowa, ze słynnym obrazem
„Pocałunek” Gustawa Klimta), Schlossgarten (ogrody pałacowe z imponującą panoramą miasta), 
Unteres Belvedere (Dolny Belweder),
– Schönbrunn – letnia rezydencja cesarska (wstępy płatne):
Pałac Schönbrunn (jeden z najpiękniejszych budynków w stylu barokowym w Europie), Muzeum 
Powozów, oraz przepiękny Park Pałacowy z Palmiarnią, Fontanną Neptuna, Labiryntem i Glorietą.
Donaustadt i wyspa Donauinsel:
Donauturm (252 metrowa widokowa Wieża Dunajska), Danube Park (park na wyspie), UNO-City 
(z budynkami siedziby ONZ), Donaucity Kirche, oraz Copa Cagrana (plaża nawiązująca. nazwą do
słynnej Copacabany), Alte Donau.Prater (ulubiony ośrodek wypoczynkowo-sportowy 
Wiedeńczyków):
atrakcje (osobno płatne do wyboru), np.: Wiener Riesenrad (Diabelski Młyn).
– Haus des Meeres (Dom Morza):
największe akwarium morskie Austrii (wstęp płatny).

4. Dzień:
Śniadanie, przejazd na wycieczkę do Doliny Wachau: Krems (najstarsze miasto Dolnej Austrii, 
perła architektury renesansowej, malowniczo położne nad Dunajem), Rejs statkiem po Dunaju 
(płatny) 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 wioskami), Melk, 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 – panorama miasta i kościół św. 
Józefa z kaplicą, w której znajdują się pamiątki Odsieczy Wiedeńskiej. Przejazd na lotnisko w 
Bratysławie, przelot do Polski (16:35 – 17:45).

Program ramowy, kolejność zwiedzania oraz godziny przelotów mogą ulec zmianie. Istnieje
możliwość modyfikacji programu.

Świadczenia zawarte w cenie:
przelot samolotem do i z Bratysławy (bagaż podręczny, bagaż główny płatny dodatkowo od 150 
zł/os.),
transfer lotnisko – hotel – lotnisko, oraz podczas wycieczki 4 dnia,
zakwaterowanie – 4 noclegi w hotelu/hostelu pokoje 3-4 os. z łazienkami,
wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu,
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opieka pilota wycieczek.

Dodatkowo płatne:
komunikacja miejska i bilety wstępów – od 40 EUR/ os. (zależnie od wybranych wstępów).

Wydatki własne.
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