Twoja podróż to nasze wyzwanie...

WIEDEŃ

3 dni wiosna/lato/jesień d 4

ZWIEDZAMY
dni

Dzień 1
Wyjazd autokarem w godzinach porannych. Następnie przejazd do Wiednia. Przyjazd do
hotelu, zakwaterowanie. Spacer i o godz. 19:00 kolacja w słynnej i malowniczej dzielnicy
winiarzy. Nocleg.
Dzień 2-3
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.
Niewielka uliczka Domgasse, przy której w 1683 r. powstała pierwsza wiedeńska kawiarnia i
przy której znajduje się Dom Mozarta – Mozart spędził tutaj jedynie trzy lata, jednak to tutaj
skomponował wiele swoich najważniejszych dzieł, choćby Wesele Figara.
Wiedeński Belweder – zwiedzanie Górnego Pałacu, w którym znajdują się m.in. dzieła Klimta,
spacer po ogrodach oraz Królewskie Stajnie. Schonbrunn – imponująca rezydencja
zbudowana dla cesarzowej Marii Teresy i jej 16 dzieci, a później siedziba słynnej ze swej
urody cesarzowej Sissi. Zwiedzanie Pałacu oraz spacer po przepięknych ogrodach i
Labiryncie. Architektoniczna ciekawostka Wiednia, czyli kolorowy Hundertwasserhaus –
kompleks mieszkalny, nawiązujący do równowagi pomiędzy przyrodą, a człowiekiem.
Wzgórze Kahlenberg, skąd rozciąga się wspaniały widok na całe miasto, wizyta w Kościele św.
Józefa, w którym Jan III Sobieski uczestniczył we mszy w. przed wyruszeniem na odsiecz
Wiednia

W PAKIECIE

• 2 noclegi w hotelu
• 2 śniadania
• 2 kolacje
• 1 obiad

• Transport

komfortowym
autokarem

• opieka pilota
• lokalny przewodnik
• ubezpieczenie
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