PTTK "Baildon"

Katowice, 21.09.2021r.

WIEDEŃ
23-25 września 2022
PROGRAM:
1 dzień Godz. 7.00 wyjazd z parkingu przy szkole; Przejazd do Ołomuńca.
Zwiedzanie miasta wpisanego na Listę Dziedzictwa Kultury UNESCO; słynna
kolumna morowa; Katedra; czas wolny na Rynku (możliwość zakupu słynnych
serów ołomunieckich); przejazd do hotelu przy granicy czesko-austriackiej;
przejazd do Mikulova – zwiedzanie pięknęgo nadgranicznego miasteczka
z zamkiem większym od Wawelu; zakwaterowanie; obiadokolacja; I NOCLEG
2 dzień śniadanie; przejazd do stolicy Austrii; całodniowe zwiedzanie Wiednia
z miejscowym przewodnikiem w języku polskim: Ratusz, Parlament; Hoffburg –
wiedeński pałac władców Austrii; Katedra Św. Szczepana – symbol miasta; czas
wolny na wiedeńską kawę; Hudertwasserhaus – bajkowy dom w Wiedniu;
Dzielnica Muzeów; Powrót do hotelu; obiadokolacja II NOCLEG
3 dzień śniadanie; przejazd do Wiednia na wzgórze KAHLEMBERG. Z tego
miejsca dowodził odsieczą wiedeńską nasz król Jan III Sobieski w 1 683 roku; piękna
panorama miasta. Możliwość udziału we Mszy Św. w polskim kościele na
KAHLEMBERGU. Przejazd na południe Wiednia - wstęp i zwiedzanie letniego
Pałacu Schonbrunn - pałac cesarski wpisany na Listę Dziedzictwa Kultury
UNESCO. Pałac posiada 1 441 komnat – do zwiedzania usdostępniono 45.
Zwiedzanie w systemie audio guide w języku polskim. Wspaniałe ogrody w stylu
francuskim. Czas wolny. Przyjazd na Śląsk w godzinach wieczornych.

KOSZT WYNOSI: 590 PLN i obejmuje:







przejazd autokarem Lux;
2 noclegi w hotelu w Czechach przy granicy z Austrią (pokoje 2-osobowe);
2 śniadania; 2 obiadokolacje,
wstęp do Pałacu Schonbrunn we Wiedniu wraz z ogrodami,
wstęp do ogrodów zamkowych w Mikulovie,
przewodnik po Wiedniu w języku polskim,
opiekę pilota/przewodnika, ubezpieczenie, opłaty drogowe i parkingowe.
NA WSTĘPY, przewodnika po Wiedniu; myta i realizację programu należy
przeznaczyć: 50 EURO. Płatne obowiązkowo w autobusie u pilota.

GLIWICKA 1 - I PIĘTRO
wtorki i czwartki 11.00 – 15.00
tel. 32 259 – 79 – 82 pttk.baildon@op.pl
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie - imprezę prowadzi osobiście Wojtek Malinowski
Telefon bezpośrednio do organizatora: 504 060 596

