Bratysława-Wiedeń-zamkami

DZIEŃ 1:
Zbiórka uczestników wycieczki. Odjazd autokaru kierunku Słowacji. Przyjazd do BRATYSŁAWY, stolicy Republiki Słowackiej, położonej
nad modrym Dunajem, nazywaną „Klejnotem Dunaju“ mogącej się poszczycić nie tylko bogatą historią ale także wspaniałymi zabytkami.
Zwiedzający zostaną oczarowani urokiem zabytków i bogactwem historii przeplatającymi się ze współczesną zabudową typową dla wielkich
miast. Jedną z typowych dominant miasta, widocznych już z daleka, jest Zamek Bratysławski z siedzibą prezydenta (z tarasu widokowego
rozciąga się przepiękna panorama miasta). Najbardziej atrakcyjną częścią Bratysławy o największej koncentracji historycznych zabytków
i instytucji kulturalnych jest jednoznacznie Stare Miasto – idealne miejsce dla romantyków, którzy chętnie przechadzają się wąskimi uliczkami,
odkrywając ślady dawnej przeszłości wśród nowoczesnego miasta. Zwiedzanie katedry Św. Marcina, gdzie odbywały się koronacje wielu
królów węgierskich z dynastii Habsburgów, Bramy Michalskiej, rynku Staromiejskiego, Ratusza, kościoła Św. Elżbiety, zabytkowej zabudowy
rynku oraz pałacu biskupów ostrzyhomskich, Pałac Palfich, Pałac de Pauliho, Pałac komory austro-węgierskiej, ul. Michalska i ul. Venturska,
najstarsze ulice miasta, Teatr Narodowy. Czas wolny w centrum miasta. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2:
Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie WIEDNIA - już sama myśl o Wiedniu przywołuje mnóstwo obrazów: wspaniałe cesarskie pałace,
kawiarnie pełne przepysznych ciastek i barokowych luster, białe lipicany, dumnie prezentujące się w Hiszpańskiej Szkole Jazdy.. Od zawsze
miał w sobie coś inspirującego. Zauroczeni klimatem miasta ponadczasowe utwory komponowali najwięksi twórcy muzyki klasycznej,
z Johannem Straussem na czele. Tu można wiele zobaczyć: Począwszy od gotyckiej katedry Świętego Szczepana, przez cesarski Hofburg aż po
secesyjna okazałość budynku pawilonu wystawowego „Secesja”, od wspaniałego barokowego pałacu Schönbrunn przez Muzeum Historii Sztuki
aż po aktualną architekturę w Dzielnicy Muzealnej. Turyści przyjeżdżają do Wiednia szukać śladów dawnych lat i zobaczyć jak to jest być nad
pięknym modrym Dunajem. Z nami przespacerujcie się Państwo romantycznymi, tajemniczymi zaułkami Wiednia a miasto uwiedzie Was swoją
historią, architekturą i legendami. Z przyjemnością pokażemy Państwu te niezwykłe miejsca. Zwiedzanie rozpoczniemy od objazdu autokarem
Ringu: Ratusz, Parlament, Opera, Uniwersytet, kościół Wotywny, pomnik Marii Teresy. Zajrzymy do Hofburga - zimowej rezydencji
Habsburgów. Następnie nasza trasa spaceru będzie wiodła obok kościóła Kapucynów (krypta Cesarska), Stephanplatz z katedrą św. Szczepana,
Virgilkapelle, Haas Haus, Stock-im-Eisen-Platz, Figarohaus. Pospacerujemy po Graben, Kertner i Kohlmarkt - zachowały atmosferę
wyjątkowości i ekskluzywności. Zajrzymy na Neuer Markt, zegar figuralny, Josefplatz, Freyung. Odwiedzimy dzielnice żydowską i grecką
ze Starym Ratuszem, Kancelarią Dworu Czeskiego. Będziemy w Trójkącie Bermudzkim - tak nazywana jest okolica wokół kościoła św.
Ruperta, co wynika z dużej ilości barów i wąskich uliczek, wśród których można się zgubić. Liczba lokali rzeczywiście jest imponująca.
Zatrzymamy się w III dzielnicy z ciekawą architektonicznie zabudową Hundertwassera. Po południu zajrzymy do Parku Miejskiego
z pomnikiem „Króla Walca” Johanna Straussa Syna. Później przejazd do naddunajskiej dzielnicy XXI, z siedzibą ONZ. Powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3:
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do TRENCZYNA, malowniczym miasteczku rozciągającym się pod słynnym zamkiem
średniowiecznym. Spacer po zabytkowym centrum. Następnie przejazd do miejscowości BOJNICE – gdzie znajduje się jeden z najstarszych
i najpiękniejszych zamków na Słowacji, przypominający swoim wyglądem zamek Disney’a czy też zamki nad Loarą we Francji. Wyjazd
w drogę powrotną do kraju.

Cena zawiera: przejazd autokarem, 2 noclegi w hotelu 3*** w Bratysławie, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami, 2 śniadania typu bufet,
2 x obiadokolacje w restauracji hotelowej, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NW, bagażu. Cena nie zawiera: opłat za wstępy do zwiedzanych,
napoi do obiadokolacji, przewodników lokalnych.

