
Wiedeń i Morawski Kras -  Jaskinia Punkvy

Program 3 dniowy autokarem

Zakwaterowanie
2 noclegi w Wiedniu. Pokoje 3-6 os. z łazienkami. 

Wyżywienie
2 śniadania kontynentalne  oraz 2 obiadokolacje. 

Program wycieczki

Dzień 1
Zbiórka pod szkołą w godzinach porannych. Wyjazd grupy do Austrii. Przyjazd do Wiednia. Objazd miasta
reprezentacyjnym bulwarem  Ringstrasse. W programie  najsłynniejsze  budowle  miasta:  Opera,  Muzeum
Historii Sztuki, Muzeum Historii Natury, Parlament, Ratusz, Hundertwasserhaus,  Belweder. Spacer przez
ogrody i chwila czasu na delektowanie się imponującą panoramą rozciągającą się z ogrodów pałacowych w
kierunku starówki. Spacer od Ratusza do Katedry św. Szczepana. Obiadokolacja. Zakwaterowanie, nocleg.



Dzień 2
Śniadanie.  Dalsze  zwiedzanie  Wiednia.  Na  początek  proponujemy  wizytę  w Pałacu  Schönbrunn,
wyjątkowym miejscu będącym połączeniem barokowej architektury z przestrzenią parkową, które wpisane
zostało na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Następnie udamy się do centrum i zwiedzimy m.inn.
Karlsplatz, kościół Karola Boromeusza,  gmach Secesji, Pawilony Otto Wagnera. Później przejedziemy do
Donaustadt - starorzecza Dunaju z kompleksem budynków ONZ oraz najwyższym obiektem Austrii - Wieżą
Dunajską. Czas wolny na Praterze – słynnym parku rozrywki. Obiadokolacja. Wieczorem przejazd na Plac
przy Operze  Wiedeńskiej,  gdzie  na zewnątrz  transmitowane  są  wybrane  spektakle  na 50m2  LED-owym
ekranie. Powrót do hotelu, nocleg.

Dzień 3
Śniadanie. Wykwaterowanie.  Przejazd do Jaskini Punkvy, spacer i oglądanie przepięknych nacieków skalnych, a
także tutaj  czekać na nas będzie  Przepaść Macocha oraz niezapomniana podróż łodzią  po podziemnej  rzece.
Wyjazd w drogę powrotną. Powrót pod szkołę w godzinach wieczornych. 

Uwaga: Kolejność zwiedzania jest przykładowa i może ulec zmianie. 

Cena zawiera:transport autokarem w obie strony oraz wycieczki autokarowe na miejscu, zakwaterowanie (2
noclegi), pełne wyżywienie wedle oferty, realizację programu, opiekę pilota/przedstawiciela biura, bezpłatny
pobyt opiekunów, ubezpieczenie NNW, podatek VAT. 

Ogólne warunki ubezpieczenia podane są na stronie:             

http://salutvoyages.pl/Ubezpieczenie/BezpiecznePodroze.pdf     

Cena nie zawiera: wejść płatnych do innych obiektów wymienionych w programie, dodatkowych posiłków,
napoi do obiadokolacji oraz wydatków własnych.

Informacje dodatkowe:
Koszt wycieczki kalkulowany jest indywidualnie, w zależności od wielkości grupy, wybranego programu i
opcji.  

http://salutvoyages.pl/Ubezpieczenie/BezpiecznePodroze.pdf

