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DZIEŃ 1: Po drodze postój na obiad na terenie Czech.
W godzinach popołudniowych przyjazd do 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. 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. 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.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Po krótkim odpoczynku
przejazd przez malowniczą dzielnicę GRINZING do dawnej
wioski winiarzy. Grinzing bardziej przypomina sielską wieś niż
jedną z dzielnic europejskiej stolicy. Jako jedyna stolica
na świecie Wiedeń uprawia winorośle w granicach miasta.
Zapraszamy Państwa na kolację do przytulnej wiedeńskiej
"Heurige" - w której do kolacji będzie serwowane młode wino w
szklanicach, przy tradycyjnej wiedeńskiej muzyce SchrammelMusik. Nie szkodzi, że nie zrozumiemy słów. Bo to nie treść jest
ważna, a zaśpiew pasujący do rytmicznego kołysania się na
ławach z uśmiechem na ustach i szklanicą wina w dłoni. Powrót
do hotelu, nocleg.

DZIEŃ 3: Po śniadaniu przejazd do miejscowości PUCHBERG,
następnie wyjazd kolejką szynową na ASCHNEEBERG (2076m
n.p.m.)- pobyt na malowniczym płaskowyżu. Na szczycie czekają
cudowne widoki. Znajduje się tu taras widokowy przy małej kaplicy
poświęconej cesarzowej Elżbiecie. W późnych godzinach
popołudniowych czeka Państwa wycieczka wzdłuż malowniczej
DOLINY WACHAU wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa
Kultury ze względu na unikalne walory kulturowe i przyrodnicze.
Nasza trasa wzdłuż Dunaju prowadzić będzie między stokami
porośniętymi winoroślą i morelowymi sadami tworząc niezapomniane
kulisy dla miasteczek, twierdz i klasztorów. W trakcie naszej wyprawy
zajrzymy do najsłynniejszej miejscowość Doliny Wachau:
DURNSTEIN - nie tylko malownicze położenie miejscowości i
ciekawa zabudowa jest tutaj atrakcją ale także fakt, że w ruinach
twierdzy był więziony Ryszarda Lwie Serce. Chętne osoby będą miały
możliwość degustacji lokalnego wina Gruner Veltliner oraz wyrobów z
mirabelek. Kolacja w Winnicy – degustacja lokalnych potraw oraz wina
przy muzyce na żywo. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ 4: Po śniadaniu przejazd do urokliwego miasteczka LAA AN
DER THAYA położonego niedaleko rzeki Thaya otoczonego
niekończącymi się pasami winnic. Od stuleci produkuje się tam
doskonałe wina. Warto odwiedzić Muzeum Piwa, ratusz z XIX wieku
oraz pobliski zamek. Dla chętnych osób relaks w basenach termalnych.
Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Przyjazd na miejsce zbiórki w
godzinach wieczornych.

DZIEŃ 2: Śniadanie. Przejazd na DRED BULL RING. Zajęcia na
torze. Powitanie uczestników wyjazdu. Po przywitaniu zajęcia na torze.
Red Bull Ring . Prowadzenie samochodu Nisssan 5 370 Z pod okiem
instruktora. Gokarty na torze kartingowym. W godzinach
popołudniowych powrót do WIEDNIA i dalszy ciąg zwiedzania miasta.
Kolejną atrakcją będzie kolacja na wysokości 170 metrów
w Donauturm, będącej jednym z najwyższych wiedeńskich obiektów,
wznoszącym się na wysokość 252 metrów i zaliczającym się do grona
75 najwyższych wież świata. Z wieży rozciąga się wspaniały widok na
miasto i Lasek Wiedeński – a przy dobrej widoczności można z jej
tarasu widokowego zobaczyć górę Rax, a nawet Bratysławę. Atrakcją
samą w sobie jest również restauracja, mieszcząca się na 170 metrze
wysokości wieży. Jej cechą charakterystyczną jest fakt, że obraca się
ona wokół osi wieży. W zależności od danego tempa, pełny obrót
zajmuje jej 26, 39 lub 52 minuty. Restauracja słynie także ze smacznej
kuchni. Powrót do hotelu, nocleg.

Cena obejmuje: przejazd komfortowym autokarem, 3 noclegi w
hotelu, pokoje 2 osobowe z łazienkami, 3 śniadania typu bufet, 2 obiady
z jednym napojem do wyboru, 3 uroczyste kolacje z napojami, opieke
pilota, ubezpieczenie KL, NW, bagażu, zajęcia na Red Bull Ringu,
instruktora, , prowadzenie Nissana 5 370 Z pod okiem instruktora,
gokarty, karetka z dwoma ratownikami, lekarzem, kontrolę wyścigu,
dwóch sędziów, flagi, S-Car.

