WYCIECZKA
MORAWY - WIEDEŃ
25 – 28 kwietnia 2019 roku
I dzień 25 kwietnia 2019 roku
Wyjazd godzina 5.00 – Wieża Ciśnień, ul. Kolejowa 1a, Konin.
Przejazd do Brna. Zwiedzanie miasta.
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Brna.

II dzień 26 kwietnia 2019 roku
Śniadanie. Wykwaterowanie.
Przejazd do stolicy Austrii do Wiednia. Zwiedzanie Wiednia.
Następnie przejazd do Schonbrunn ( letnia rezydencja Marii Teresy), spacer po parku
Glorietta.
Po zwiedzaniu przejazd do hotelu w okolicach Wiednia na obiadokolację i nocleg.

III dzień 27 kwietnia 2019 roku
Śniadanie. Dalszy ciąg zwiedzania Wiednia.
Następnie przejazd do Czech na obszar Krajobrazu Kulturowego wpisanego na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1996 r. Zwiedzanie miejscowości Lednice- zespół
pałacowy w angielskim stylu Tudorów.
Valtice – barokowy zespół pałacowy z dziedzictwem honorowym i rozległym ogrodem.
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

IV dzień 28 kwietnia 2019 roku
Po śniadaniu wykwaterowanie. Wyjazd na Kras Morawski – największą atrakcję turystyczną
okolic Brna ( obszar usiany jaskiniami, z których największą popularnością cieszy
się PUNKEVNI JESKYNE – tzw. jaskinia macochy, której wnętrze zwiedza się spacerując
i pływając łodziami).
Ze względu na niskie temperatury panujące w
wskazane jest zabranie ze sobą ciepłej odzieży.

PUNKEVNI JESKYNE (7stopni C),

Następnie przejazd non-stop do Polski.
Podczas przejazdu przerwa na późny obiad na terenie Polski.
Przyjazd ok. godz. 22.00.
Cena zawiera:
•

transport autokarem o podwyższonym standardzie turystycznym (video, klimatyzacja),

•

3 x nocleg na terenie Czech i Wiednia,

•

wyżywienie: 3x śniadanie, 3x obiadokolacja
własnym zakresie),

•

opieka pilota na całej trasie przejazdu,

(napoje do obiadokolacji płatne we

•

przewodnik miejscowy w Wiedniu,

•

opłaty parkingowe,

•

ubezpieczenie NNW i KL,

•

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,

•

podatek VAT.

Cena nie zawiera:
•

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów: Schonbrunn - 14,20 EUR/os, Kras
Morawski ( Jaskinia Macochy + przejazd ciuchcią) – 260 CZK/os. (ok.44 zł.)

UWAGA:
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po wnętrzach
muzealnych.
W przypadku wzrostu cen: paliwa, wyżywienia, kursu euro, koszt wycieczki może ulec
zmianie.

