4 dni

city break

WIEDEŃ

od

1799 zł
*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

GDN, TXL, WMI

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Wiednia. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Wiednia – w programie m.in.:
• Hofburg – wiedeńska siedziba władców Austrii
od Rudolfa I Habsburga do Karola I – cesarza Austro
-Węgier; jedno z najważniejszych centrów politycznych
przedwojennej Europy. Zwiedzanie Pałacu – apartamenty cesarskie, muzea, kaplice, kościół, Austriacka
Biblioteka Narodowa oraz Hiszpańska Szkoła Jazdy
• Spacer Ringiem Wiedeńskim – najbardziej reprezentacyjną ulicą Wiednia, przy której znajdują się liczne budynki użyteczności publicznej, m.in. ogromny
neogotycki Nowy Ratusz, austriacki Parlament, budynki Uniwersytetu i Muzeum oraz Kościół Wotywny
• Ekskluzywna dzielnica Kohlmarkt, ulica Graben
i Kartnerstrasse – jedna z najbardziej eleganckich
ulic Wiednia; Gotycka Katedra św. Szczepana – symbol Wiednia, otoczony muzeami Plac Marii Teresy
z pomnikiem cesarzowej
• Schonbrunn – imponująca rezydencja zbudowana
dla cesarzowej Marii Teresy i jej 16 dzieci, a później
siedziba słynnej cesarzowej Sissi. Zwiedzanie Pałacu
oraz spacer po ogrodach i Labiryncie
• Wiedeński Belweder – zwiedzanie Górnego Pałacu,
w którym znajdują się m.in. dzieła Klimta, spacer
po ogrodach oraz Królewskie Stajnie

•

Karlskirche – jedna z najważniejszych barokowych
świątyń w Europie, poświęcona św. Karolowi Boromeuszowi
• Kolorowy Naschtmarkt – największy wiedeński targ,
Grinzig – urokliwa dzielnica winiarzy oraz Prater –
park publiczny, w którym znajduje się zabytkowe
wesołe miasteczko
• Dla chętnych wyjście na przedstawienie w Wiedeńskiej Operze Narodowej (bilety od ok. 15-300 €,
w zależności od przedstawienia i wybranych miejsc,
osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania specjałów lokalnej kuchni, np. sznycla cielęcego
podawanego z sałatką ziemniaczaną, kasekrainer
– pieczonych kiełbasek z serem, tortu Sachera, strudla
jabłkowego lub kaiserschmarren zrobionego z ciasta
naleśnikowego z powidłami i cukrem pudrem
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Wiedniu to ok. 20 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE / PENSJONATY 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w niewielkim oddaleniu od ścisłego
centrum Wiednia, w pobliżu przystanku komunikacji
miejskiej.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (pokoje 3-os.
na zapytanie) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 3 noclegi w hotelu / pensjonacie 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)

5

KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 90-110 €
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

