
 

Dostępne opcje zakwaterowania:
- pokój 2 osobowy
- pokój 3 osobowy
- dokwaterowanie (bez dopłat*) lub pokój 1 
osobowy (dopłata)
* dokwaterowanie- osoby wybierając się 
pojedynczo, które w momencie rezerwacji nie 
dokonują dopłaty do pokoju jednoosobowego, 
mogą zostać zakwaterowane z jedną lub kilkoma 
osobami tej samej płci w tzw. opcji 
dokwaterowania; jednakże w przypadku braku 
innej rezerwacji w opcji dokwaterowania w 
terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy 
wymagana jest dopłata do pokoju 1 osobowego 
w wysokości 300 zł.

Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje

PROGRAM RAMOWY:
Dzień 1 
Wyjazd z Polski centralnej w godzinach wieczornych. 

Dzień 2

Przyjazd do Bratysławy w godzinach przedpołudniowych. Zwiedzanie rozpoczniemy od spojrzenia na stolicę 
Słowacji z perspektywy położonego na wzgórzu skalnym zamku. Z jego murów rozciąga się piękny widok na 
całe miasto i okolicę, również tę położoną po austriackiej stronie granicy. Tutaj też po raz pierwszy będziemy 
mieli możliwość podziwiania Dunaju - naturalnego, wspólnego mianownika wszystkich odwiedzanych przez nas
stolic. W dalszej kolejności udamy się na spacer urokliwymi uliczkami niezwykle kameralnej, miejscowej 
Starówki. Zapoznamy się z bogatą historią Preszburga (historyczna nazwa miasta) stojąc pod wrotami katedry 
św. Marcina, która była miejscem koronacji wielu królów węgierskich. Następnie przejdziemy w stronę Starego
Ratusza usytuowanego na Hlavnem Namestie, czyli głównym placu miasta. Po drodze napawając się pięknem 
zaułków, którymi Bratysława tak szczodrze jest obdarowana, będziemy mieli okazję zobaczyć jeden z symboli 
miasta - Wieżę Michalską. Spacer zakończymy pod eklektycznym gmachem Słowackiego Teatru Narodowego, 
gdzie wykorzystując czas wolny będziemy mogli dokonać zakupu pamiątek lub skusić się pysznymi, 
miejscowymi lodami. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja w jednej z eleganckich miejscowych restauracji. 
Nocleg. 
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Terminy Cena

29.03-20.04.2017 679 zł/os.

26.04-30.04.2017 764 zł/os.

29.04-03.05.2017 764 zł/os.

31.05-04.06.2017 764 zł/os.

14.06-18.06.2017 764 zł/os.

28.06-02.07.2017 764 zł/os.

12.07-16.07.2017 764 zł/os.

02.08-06.08.2017 764 zł/os.

11.08-15.08.2017 764 zł/os.

23.08-27.08.2017 764 zł/os.

30.08-03.09.2017 764 zł/os.

20.09-24.09.2017 594 zł/os.

27.09-01.10.2017 594 zł/os.

04.10-08.10.2017 559 zł/os.

11.10-15.10.2017 559 zł/os.

18.10-22.10.2017 559 zł/os.

08.11-12.11.2017 679 zł/os.
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Dzień 3 
Śniadanie. Przejazd do Budapesztu. Zwiedzanie rozpoczniemy od wjechania na Górę Gellerta wznoszącą się 
130 metrów nad płynącym poniżej Dunajem. Na wzgórzu zobaczymy Cytadelę wzniesioną przez 
Habsburgów    w celu zastraszenia nieposłusznych mieszkańców Pesztu oraz Statuę Wolności - dar Armii 
Czerwonej dla Węgrów. Z usytuowanych pod Cytadelą tarasów widokowych rozpościera się fantastyczna o 
każdej porze roku panorama miasta. Następnie, przejeżdżając słynnym Mostem Łańcuchowym, znajdziemy się
po peszteńskiej stronie stolicy. Aleją Andrassyego dojedziemy do Placu Bohaterów, gdzie zapoznamy się z 
niezwykle ciekawą historią kraju naszych bratanków. Tam też zobaczymy zespół architektoniczny 
Vajdahunyiadiego - miejsce cenne, jako że ukazujące nam formy architektoniczne z różnych rejonów dawnych 
Węgier. W następnej kolejności zobaczymy monumentalny, neogotycki gmach Parlamentu widziany od strony 
Placu Kossutha i przejdziemy w okolice Bazyliki św. Stefana. Tam w czasie wolnym będzie okazja zrobienia 
zakupów lub spożycia lunchu. Wizyta we wnętrzu wspomnianej świątyni, z uwagi na jej bogaty wystrój i 
obecność najważniejszej węgierskiej relikwii, jaką jest zasuszona dłoń króla Stefana, zrobi na nas niewątpliwie 
ogromne wrażenie. Po zwiedzeniu bazyliki ponownie znajdziemy się po budańskiej stronie miasta, w miejscu 
szczególnym - na Wzgórzu Zamkowym. W czasie spaceru po najstarszej dzielnicy Budy odwiedzimy plac św. 
Trójcy ze wspaniałym, neogotyckim kościołem Macieja i pomnikiem św. Stefana oraz bajkową Basztą Rybacką 
(budowlą z siedmioma neoromańskimi wieżami). Dopełnieniem tego pełnego estetycznych wrażeń dnia będzie
wieczorny, godzinny rejs Dunajem, w trakcie którego zobaczymy Budapeszt z całkiem innej perspektywy, a 
wszystko będzie okraszone merytorycznym komentarzem przewodnika. Przed rejsem udamy się do hotelu oraz
spożyjemy obiadokolację. 
Dzień 4 
Śniadanie. Przejazd do Wiednia. Autokarem powoli przejedziemy staromiejską obwodnicą zwaną “Ringiem", 
słuchając fachowego komentarza przewodnika zobaczymy budynek Muzeum Sztuki Naturalnej, gmach 
Parlamentu ze stojącym przed nim posągiem Pallas Ateny, Ratusz, Teatr Zamkowy, Operę i Kościół Wotywny. 
Następnie zapoznamy się z niezwykła twórczością Friedensreicha Hundertwassera. Podziwiając 
zaprojektowany przez niego dom dowiemy się, jakie idee próbował wnieść do światowej architektury. W 
pasażu poświęconym jego imieniu będziemy mieli czas na zakup pamiątek, czy wypicie zimnego drinka przy 
barowym blacie, środkiem którego płynie strumyczek. Kolejnym etapem zwiedzania dawnej stolicy C.K 
Monarchii (gdzie na każdym kroku czuje się specyficzny klimat tamtych pięknych czasów) będzie spacer, w 
trakcie którego zobaczymy Plac Bohaterów z ogromnymi pomnikami Eugeniusza Sabaudzkiego i Karola I 
Habsburga. Następnie przejdziemy niezliczonymi dziedzińcami zimowej rezydencji Habsburgów - Zamku 
Hofburg aby po jego opuszczeniu znaleźć się u wlotu jednej z reprezentacyjnych ulic austriackiej stolicy - 
Kohlmarkt. To właśnie przy niej ma swoją siedzibę znana z doskonałych wypieków i niespotykanie pysznej 
kawy cukiernia Demel. Mniej istotnymi wydają się wszechobecne witryny ekskluzywnych butików należących 
do najbardziej znanych kreatorów mody światowej. Z Kohlmarkt skręcimy na Plac Graben, gdzie urzeknie nas 
najpiękniejsza ze wszystkich tak zwanych kolumn morowych - Kolumna św. Trójcy. Nie zdążymy jeszcze 
ochłonąć z podziwu, a już naszym oczom ukaże się potężna, gotycka katedra św. Szczepana - Stephansdom, 
zwieńczona dachem składającym się z 230 tysięcy glazurowanych dachówek! Na chwilę wejdziemy do wnętrza
dumy Wiednia, po czym udamy się do nieodległej, typowej wiedeńskiej restauracji, aby zakończyć naszą 
wyprawę obiadokolacją w miejscowym stylu. W drogę powrotną do Polski wyruszymy wczesnym wieczorem. 
W miarę możliwości czasowych i przejezdności trasy, istnieje możliwość wjechania na wzgórze Kahlenberg. 
Ten punkt programu po konsultacjach pilota i miejscowego przewodnika do wiadomości Państwa w przeddzień
wizyty w Wiedniu. 
Dzień 5 
Przyjazd do Polski centralnej w godzinach porannych. 
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Cena zawiera

 przejazd autokarem klasy LUX (klimatyzacja, DVD, barek, WC) 
 zakwaterowanie 2 noclegi - hotel ***/**** w pokojach 2, 3 i 4 osobowych 
 wyżywienie HB 2 śniadania i 3 obiadokolacje 
 ubezpieczenie KL, NNW, bagaż 
 opiekę pilota 

Cena nie obejmuje

Dopłaty wymagane na miejscu

 koszty programowe - wieczorny rejs po Dunaju, przewodnicy oraz opłaty lokalne 35 €/os
- płatne u pilota w autokarze 

Informacje dodatkowe

 program ramowy obejmuje zwiedzanie obiektów z zewnątrz; zwiedzanie wewnątrz w 
indywidualnym zakresie w trakcie czasu wolnego 

 dokumenty - paszport lub dowód osobisty (zgodnie z obowiązującymi przepisami) 
 zaleca się wyrobienie karty EKUZ 
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