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PROGRAM RAMOWY  
 

   
DZIEŃ 1  

 Zbiórka i wyjazd 05:00.   
 Zwiedzanie węgierskiej stolicy rozpoczniemy od jej najstarszej części - Wzgórza Zamkowego, gdzie 

znajduje się Stare Miasto, Zamek Królewski, Baszta Rybacka, Kościół Macieja, Brama Wiedeńska, Cytadela. 
Następnie zwiedzimy stronę pesztańską: Parlament, Bazylika św. Stefana, Spacer ulicą Váci.  
Godzinny rejs statkiem po Dunaju  

 Obiadokolacja, nocleg.  
 
DZIEŃ 2   

 Śniadanie, wykwaterowanie. Spacer po mieście, podczas którego zobaczymy: Plac Bohaterów, zamek 
Vajdahunyad, spacer ulicą Andrássy, Erzsébetváros – dawną dzielnicę żydowską, w której znajduje się m. 
in. Wielka Synagoga oraz klimatyczna uliczka Király,  

 Wyjazd na wzgórze Gellerta, skąd rozpościera się wspaniała panorama miasta.  
 Obiadokolacja i przejazd do hotelu w kierunku Bratysławy.  

 
 

   
 
DZIEŃ 3  

 Śniadanie, 
 Zwiedzanie Bratysławy, spacer po zabytkowej starówce, katedra Św. Marcina, ul. Michalska, Brama 

Michalska, Ratusz, Pałac Prymasowski, plac Hviezdosława, Teatr Narodowy, Pałac Palfich, kościół 
Franciszkański, kościół Jezuitów.  

 Przejazd do Wiednia: Zwiedzanie letniej rezydencji Schonbrunn – zwiedzanie apartamentów cesarskich 
oraz barokowego ogrodu. Wizyta na Wzgórze Kahlenberg, skąd Jan III Sobieski dowodził Odsieczą 
Wiedeńską.  

 Powrót na obiadokolację i nocleg.  
 
DZIEŃ 4  

 Śniadanie, przejazd do Wiednia. 
 Zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem: Hofburg (zewnątrz), pomnik Johana Straussa, dom Mozarta, 

Katedra św. Stefana, malownicze uliczki starego Wiednia, ratusz, parlament.Stare Miasto – pomnik Johana 
Straussa, dom Mozarta, Katedra św. Stefana, malownicze uliczki starego Wiednia, ratusz, parlament.  
Muzeum Historii Naturalnej – gdzie znajduje się m.in. posąg Venus z Willendorfu 

 Wyjazd z Wiednia w godzinach wieczornych, powrót na miejsce zbiórki w godzinach wczesnoporannych 
dnia 5go.  
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Przy min. 40 os. pełnopłatnych 860 zł /os. 
Przy min. 45 os. pełnopłatnych 820 zł /os. 

 
CENA ZAWIERA 

 Przejazd autokarem  
 Opiekę pilota - przewodnika  
 3 noclegów w hotelach  **/***  
 3 śniadania, 3 obiadokolacje 
 Ubezpieczenie KL + NNW + BP 
 Vat 
 Turystyczny fundusz gwarancyjny   

 
CENA NIE ZAWIERA 

 Obowiązkowych biletów wstępu: 35 EUR /os. zbierane przez pilota w autokarze 
 
DODATKOWE OPCJE 

 Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji - 4,55%  
 Ubezpieczenie choroby przewlekłe - 5,94zł/osobę/dzień 
 Dopłata do pokoju 1-osobowego - 300 zł  
Więcej szczegółów na temat dodatkowych ubezpieczeń 

 
UWAGI  

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

 Program jest ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych oraz innych czynników 
niezależnych od biura. Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach. Ceny biletów wstępu mogą ulec 
zmianie o czym biuro będzie niezwłocznie informować.  

 Wycieczka z intensywnym zwiedzaniem, niedostosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością 
ruchową. Wymagania językowe - brak. 

 Dodatkowo płatne napoje do obiadokolacji 
 
  
 
  


