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DLA :  PWSZ w Nysie 

  

IMPREZA: WYCIECZKA DO BRATYSŁAWY i WIEDNIA 3 DNI:  

 

Wiedeń już w czasach średniowiecza pełnił znaczącą rolę w Europie. To jednocześnie miasto, które 
nieustannie kroczy do przodu, rozwija się i pozostaje otwarte na wszystko, co nowe. Zwiedzających 
naddunajska stolica przyciąga niezwykłym klimatem i ogromną ilością atrakcji. 
Bratysława urzeka swoim niepowtarzalnym, kameralnym urokiem. Stare zabytkowe kamieniczki 
przeplatają się z nowoczesnymi budynkami a detale architektury barokowej konkurują z nowoczesnymi 
rzeźbami.  

TERMIN: 16-18.09.2022 

 

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI : 

1 dzień 
Wyjazd z Polski ok 06:00, przejazd do Bratysławy. W stolicy Słowacji podziwiać można Stare Miasto               
z zamkiem i katedrą świętego Marcina, gdzie koronowano węgierskich królów. Przejdziemy ulicą 
Michalską obok placu Hviezdoslavovo namestie z hotelem Carlton i Teatrem Narodowym do rynku                 
z szesnastowieczną fontanną Rolanda. Naprzeciwko znajduje się stary ratusz z barokową wieżą. 
Dalszy spacer w kierunku pałacu Mirbacha obok pałacu prymasowskiego do Bramy Michalskiej 
stanowiącej pozostałość po XIV-wiecznych murach obronnych miasta. Przejazd do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. 
 
2 dzień 
Śniadanie, a następnie przejazd do Wiednia. Zwiedzanie rozpoczniemy przejazdem bulwarami 
Ringstrasse podczas którego będzie można zobaczyć neogotycki ratusz, parlament oraz pomnik Marii 
Teresy, stojący między budynkami muzeów Historii Sztuki i Historii Naturalnej. Stąd już blisko do 
Hofburga - zimowej rezydencji Habsburgów. Dalszy spacer po starym mieście odbywał się będzie ulicą 
Graben i Kärtnerstrasse, na której znajduje się gotycka katedra świętego Szczepana oraz Opera. O tym 
jak ważna jest muzyka w życiu oraz historii miasta przypomina interaktywny Dom Muzyki, który 
zaprasza na spacer edukacyjny. Nie mniej ciekawy jest plac Hohermarkt z secesyjnym zegarem 
Ankeruhr oraz barokową Fontanną Zaślubin. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 
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3 dzień 
Śniadanie, wymeldowanie z hotelu. Przejazd do Wiednia na dalsze zwiedzanie. Wzgórze Kahlenberg        
w Lesie Wiedeńskim z piękną panoramą Wiednia i kościołem z kaplicą Jana III Sobieskiego, będącą 
pamiątką Odsieczy Wiedeńskiej. Przejazd do pałacu Schönbrunn na spacer po parku - arkadowy 
pawilon pałacowy Glorietta, fontanna Neptuna - czas wolny lub zwiedzanie wnętrz pałacu. Dodatkowo 
proponujemy zwiedzanie pobliskiego Muzeum Techniki. Na pożegnanie Wiednia zatrzymamy się przy 
słynnych Domach Hundertwassera (z zewnątrz). Wyjazd do Polski w godzinach późnopopołudniowych. 
Przyjazd w godzinach nocnych. 
 

CENA: 

Dla grupy min. 55 os. 610,00 PLN/os. 

Dla grupy min. 50 os. 620,00 PLN/os. 

Dla grupy min. 45 os. 630,00 PLN/os. 
 

CENA ZAWIERA: 

 
przejazd autokarem – wyjazd Nysa 
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA  
2 noclegi w hotelu na Morawach hotel *** 
2 śniadania, 2 obiadokolacje 
Przewodnik po Wiedniu  
Bilet wstępu do Pałacu Schonbrunn – Grand Trasa  
Bilet wstępu do Skarbiec Cesarski w pałacu Hofburg 
opieka pilota  
rezerwacje wstępów  
wszystkie opłaty drogowe i parkingi  
składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy i składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  
zestawy słuchawkowe Tour Guide  
 
 

CENA NIE  ZAWIERA BILETÓW WSTĘPU POZA OFERTĄ WYCIECZKI: 

 
 

€15.00 €9.00 Wiedeń- Pałac Hofburg  
zniżka dla grup szkolnych ( 6-18 lat), 
studenci (19-25 lat )14 € 

€17.00 €0.00 Wiedeń - Albertina  wstęp bezpłatny dla młodzieży do 19 lat 

€18.00 €0.00 Wiedeń - Belweder wstęp bezpłatny dla młodzieży do 19 lat 

€18.00 €0.00 Wiedeń- Muzeum Historii Sztuki wstęp bezpłatny dla młodzieży do 19 lat 

€14.00 €0.00 Wiedeń - Muzeum Techniki  
wstęp bezpłatny dla młodzieży do 19 
lat, studenci 12,50 € 

 

UWAGI : 
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DOKUMENTY Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu jest ważny paszport lub dowód osobisty. 
Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym               
i pozwala na stwierdzenie tożsamości. 

PROGRAM WYCIECZKI jest programem ramowymi możemy dostosować go do Państwa wskazówek              
i potrzeb. W wyjątkowych przypadkach w trakcie trwania wycieczki program może ulec zmianie,                     
a decyzje o kolejności zwiedzania podejmuje pilot.  

TOUR GUIDE – zestaw słuchawkowy umożliwia łatwy przekaz informacji przez przewodnika lub pilota 
wycieczki nawet w najbardziej zatłoczonych i gwarnych miejscach. Dzięki temu unikamy sytuacji,                   
w której nasi turyści mają problem z odbiorem wiadomości dotyczących zwiedzanego obiektu lub 
informacji o miejscach i godzinach zbiórek. Korzystanie z TOUR GUIDE SYSTEM umożliwia również 
skrócenie czasu zwiedzania, co ma niebagatelne znaczenie przy realizowaniu bogatego programu 
wycieczki. Polecamy szczególnie przy dużych grupach.  

BILETY WSTĘPU Ceny biletów wstępu są orientacyjne i mogą  ulec zmianie niezależnie od Biura 
Podróży Index, dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen 
biletów.  


