
WIEDE  - BRATYS AWA

1 DZIE
Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach dopo udniowych .Przejazd przez S owacj  –  przyjazd do 
o rodka w Bratys awie godzinach wieczornych; obiadokolacja ok. godz. 20:00, nocleg. 
2 DZIE   WIEDE
Zwiedzanie Wiednia – przejazd autokarem staromiejsk  obwodnic   zwan  „Ringiem”: 
Muzeum Historii Naturalnej, Parlament, Ratusz, Teatr Zamkowy, ko ció  Wotywny. Spacer
po dziedzi cu Hofburga – dawnej zimowej rezydencji cesarskiej. Starówka Wiede ska – 
przej cie ulicami Kartnerstrasse, Graben, i Kohlmark do gotyckiej Katedry w. Szczepana, 
s yn cej ze swoich kolorowych dachówek. Czas wolny na tradycyjn  „kaw  po wiede sku” i tort 
Sachera.. Nast pnie przejazd do Belwederu, spacer ogrodami kompleksu pa acowego oraz 
podziwianie panoramy Wiednia. Powrót do hotelu na obiadokolacje. nocleg. 
3 DZIE   WIEDE
Zwiedzanie okolic Wiednia. Wizyta w Schonbrunn – dawnym pa acu letnim Habsburgów: 
zwiedzanie komnat cesarskich i powozowni karet. Czas na indywidualny spacer po ogrodach. 
Po po udniu przejazd na wzgórze  Kahlenberg, sk d pot na szar a husarii Jana III 
Sobieskiego rozpocz a odsiecz wiede sk . Wizyta w ko ciele w. Józefa, w którym znajduje 
si  niewielkie muzeum Jana III Sobieskiego. Ko ció  prowadzony jest przez polskich braci,
w 300 rocznic  odsieczy wiede skiej odwiedzi  go Papie  Jan Pawe  II .Powrót do hotelu na
obiadokolacj  , nocleg. 
4 DZIE

niadanie, zwiedzanie Bratys awy do po udnia (spacer uliczkami Starego Miasta,  Ko ció w.
Marcina, Most Wisz cy, Zamek na Wzgórzu nad Dunajem). Wyjazd do Polski, przyjazd     na 
miejsce zbiórki w pó nych godzinach wieczornych.

UWAGA ! Wszelkie wst py uczestnicy op acaj  sami (oko o 45 EURO ). Poszczególne punkty 
programu mog  ulec zmianie lub przesuni ciu. Kalkulacja zosta a sporz dzona przy grupie min. 
40 osób. 
Istnieje mo liwo  zorganizowania wieczoru integracyjnego integracyjnego w hotelu z muzyk
yw  lub mechaniczn  oraz konsumpcji w ramach tzw ”zimnej p yty”.

CENA:  890 z . /os.
TERMIN:   03.06. – 06.2012r.      26.06. – 29.06.2012r. 30.07. – 03.07.2012r. 

ZAPEWNIAMY : 
 transport autokarem zachodnim kl.lux 
 opiek  pilota ,
 przewodnika w Wiedniu przez 2 dni po 4 godz. i w Bratys awie 3 godz. 
 3 noclegi w hotelu **/*** 
 3 niadania wzmocnione i 3 obiadokolacje
 ubezpieczenie NW 5000z . i KL 10 000 EURO 
 pod.VAT 

Organizator: ALMA-TOUR Biuro Turystyki .  T umaczenmia.  Education   ul. Mickiewicza 4 
. 39 – 400 Tarnobrzeg tel/fax 15 823 57 65 . e-mail: alma @tbg.net.pl   www.alma.tbg.net.pl 


