Wiedeń i Morawski Kras
Program:
1 dzień
Wyjazd z Polski wg. rozkładu jazdy. Przejazd do MORAWSKIEGO KRASU Parku Krajobrazowego położonego na obszarze 100 km2 z ponad 1.000
jaskiń. Możliwość przejazdu kolejką ekologiczną do Jaskini Punkevni oraz
przepłynięcia łodziami podziemną rzeką Punkvą poprzez malownicze groty.
Przejazd do hotelu w pobliżu granicy czesko-austriackiej, obiadokolacja*,
nocleg.
2 dzień
Śniadanie. Przejazd do WIEDNIA, spotkanie z lokalnym przewodnikiem,
zwiedzanie stolicy Austrii, m.in.: Ringstrasse, Wiedeńska Opera Narodowa,
Hofburg - zimowa rezydencja cesarska, Teatr Dworski, Ratusz. Spacer po
Starym Mieście, m.in.: Ulica Graben z wieżą Morową, Katedra Św.
Szczepana. Przejazd do III dzielnicy, gdzie znajduje się nietypowy budynek
mieszkalny - Hundertwasserhaus, jedno z najsłynniejszych dzieł
architektonicznych F. Hundertwassera. Powrót do hotelu, obiadokolacja*,
nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Przejazd do SCHONBRUNNU - dawnej letniej rezydencji
cesarskiej, którego obecny, barokowy wystrój został nadany za panowania
Marii Teresy. Zwiedzanie Sal Cesarskich oraz spacer po ogrodach. Na
wzgórzu, z którego roztacza się widok na Pałac i Wiedeń wzniesiona została
Glorietta. Poniżej wzgórza znajduje się Pałac Neptuna. Przejazd na wzgórze
Kahlenberg z którego Jan III Sobieski dowodził bitwą o Wiedeń. Rozpościera
się stąd piękny widok na miasto. Wyjazd w drogę powrotną do Polski w
godzinach popołudniowych. Powrót do kraju w późnych godzinach
wieczornych.
* dopłata do 2 obiadokolacji + 90 zł
Zakwaterowanie:
Zakwaterowanie w hotelu w okolicach granicy czesko-austriackiej lub
słowacko-austriackiej, pokoje 2-,3-osobowe z łazienkami.
Transport:
1/ Autobusy podstawowe wyjeżdżają z Katowic lub Krakowa. Z pozostałych
miast realizowane są tzw. połączenia antenowe przy min. 6 osobach,
realizowane różnymi środkami transportu: samochód osobowy, bus, pociąg,
autobusy liniowe. Połączenia antenowe potwierdzane są na 72 godziny przed
datą wyjazdu.
Linia zachodnia: Wrocław - Opole - Gliwice - KATOWICE
Linia północna A: Łódź - Częstochowa - KATOWICE
Linia północna B: Warszawa - Kielce - KRAKÓW - KATOWICE
Linia wschodnia: Rzeszów - Tarnów - KRAKÓW - KATOWICE
Linia południowa: Tychy - KATOWICE
2/ Przewozy antenowe są skomunikowane ze sobą co może powodować
oczekiwanie w miejscach przesiadkowych, zwłaszcza w terminach powrotu.
3/ Każdy pasażer może zabrać ze sobą 1 szt. bagażu podstawowego do 20 kg i bagażu podręcznego o wadze do 5

kg.
4/ Istnieje możliwość wyjazdu z innych miejscowości po uzgodnieniu z Biurem ARION.
Uwagi praktyczne:
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Napoje do obiadokolacji inne niż woda płatne we własnym zakresie.

Cena zawiera:
Cena zawiera: przejazd autokarem klasy lux (WC, DVD, barek, klimatyzacja) lub busem (klimatyzacja), 2 noclegi w
hotelu **/*** przy granicy austriackiej (pokoje 2, 3-os. z łazienkami), 2 śniadania, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW
do 2 000 EUR, KL do 15 000 EUR, bagażu do 200 EUR, podatek VAT.

Cena nie zawiera:
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i obligatoryjnego przewodnika w Wiedniu: 30 EUR oraz 300 CZK,
Dopłata do pokoju 1-osobowego + 110 zł,
Dopłata do 2 obiadokolacji + 90 zł,
Cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie.

