CESARSKI WIEDEŃ Z DOLINĄ WACHAU
Już sama myśl o Wiedniu przywołuje mnóstwo obrazów: wspaniałe cesarskie pałace, kawiarnie pełne przepysznych ciastek,
białe lipicany, dumnie prezentujące się w Hiszpańskiej Szkole Jazdy. Wiedeń do wspaniałe zamki, pałace, monumentalne
kościoły (z perłą gotyku – katedrą św. Szczepana, a także budowle secesyjne. W programie wycieczki są wszystkie
obowiązkowe punkty zwiedzania jak Schonbrunn, Opera, Hofburg, Stare Miasto, katedra św. Stefana i Kahlenberg. Od zawsze
miał w sobie coś inspirującego. W pięknym Wiedniu odnajdą Państwo wyjątkową atmosferę. W trakcie wycieczki przejazd
niezwykle malowniczą doliną Wachau - krainą moreli, zamków i winnic. Region ten charakteryzuje się niezliczoną ilością
uroczych wiosek, barokowych kościołów. Tu warto zajrzeć, nawet na kilka dni.
TRASA: Wiedeń - Melk - Krems - Dürnstein
TERMIN:
21.05.2021 - 23.05.2021
10.09.2021 - 12.09.2021
CENA:
670 zł
DZIEŃ 1: POLSKA – WIEDEŃ
Zbiórka uczestników wycieczki według rozkładu jazdy. Odjazd autokaru w kierunku Austrii przez Czechy. Przyjazd
do WIEDNIA - zwiedzanie rozpoczniemy od objazdu autokarem staromiejskiego bulwaru, zwanego "Ringiem". Podczas
objazdu zobaczymy budynki Muzeum Historii Sztuki, Muzeum Sztuki Naturalnej, Parlamentu, Ratusza, Teatru Dworskiego
i kościoła Wotywnego oraz Opery Wiedeńskiej. Przejazd do naddunajskiej dzielnicy XXI, z siedzibą ONZ. Później
z przewodnikiem lokalnym przespacerujcie się Państwo romantycznymi, tajemniczymi zaułkami Wiednia a miasto uwiedzie
Was swoją historią, architekturą i legendami (m. in.: uliczką luksusu Kohlmarkt, przy której mieszkał niegdyś Fryderyk Chopin
oraz jedną z najelegantszych Graben, przy której znajduje się Kolumna Morowa wzniesiona w 1679 roku po ustaniu epidemii
dżumy. Zobaczymy również rezydencję zimową Habsburgów - Hofburg, spacerując najważniejszymi dziedzińcami.
Na głównym placu miasta podziwiać będziemy (z zewnątrz) katedrę św. Szczepana, słynną z kolorowych dachówek. Czas na
filiżankę kawy w jednej ze słynnych wiedeńskich kawiarni. Odwiedzimy park miejski z pomnikiem „Króla Walca”- Straussa
syna. Po czasie wolnym przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja w restauracji hotelowej. Nocleg.
DZIEŃ 2: WIEDEŃ
Po śniadaniu ciąg dalszy zwiedzania WIEDNIA - przejazd na wzgórze Kahlenberg, skąd Jan III Sobieski wyruszył na bitwę
z Turkami. Miejsce to chętnie odwiedzane jest przez Polaków. Później przejazd przez malowniczą dzielnicę Grinzing (dawną
wioskę winiarzy). We Wiedniu, jako jedynej stolicy, znajdują się ogromne winnice w granicach miasta. Później przyjrzymy
się bajkowemu Domowi Hundertwassera, który zadziwia nawiązaniem do natury i ekologii. Zajrzymy do Belwederu,
barokowego pałacu księcia Eugeniusza Sabaudzkiego z pięknymi ogrodami ozdobionymi posągami sfinksów i fontannami.
Pospacerujemy po jego ogrodach. W godzinach popołudniowych przejazd do letniej rezydencji Schoenbrunn. Budowla ma
ponad 1441 pomieszczeń, a cały kompleks pałacowo-ogrodowy zajmuje obszar 1,76 km2. Spacer po parku w stylu francuskim.
W labiryncie alejek kryją się m.in.: imitacja ruin greckich, wzorowanych na ruinach Kartaginy, oraz źródełko Schoner Brunnen,
które niegdyś dało nazwę całej posiadłości, Palmiarnia, Ogród Różany. Wracając do centrum miasta przejedziemy obok
słynnych budynków secesyjnych zaprojektowanych przez Otto Wagnera, Kościoła Karola Boromeusza oraz Pawilonu Secesji.
Czas wolny w centrum miasta. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3: DOLINA WACHAU – POLSKA
W dniu dzisiejszym po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu czeka na Państwa wycieczka wzdłuż malowniczej DOLINY
WACHAU – trasą tzw. "Via Imperialis" – jest to droga carska wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Słynie ona
z pięknych krajobrazów, bowiem będziemy jechać wzdłuż rzeki Dunaj, winnic, sadów morelowych i malowniczych
średniowiecznych. Przejedziemy przez jedne z najpiękniejszych zakątków Austrii. Tu będzie można skosztować najlepszego
wina i morelowej brandy. Nasza trasa wzdłuż Dunaju prowadzić będzie między stokami porośniętymi winoroślą i morelowymi
sadami tworząc niezapomniane kulisy dla miasteczek, twierdz i klasztorów. Punktem początkowym od którego rozpoczniemy
nasz program zwiedzania będzie MELK - drugie co do wielkości opactwo Benedyktynów w Europie, miejsce pielgrzymek
austriackich cesarzy i o którym pisał Umberto Eco w powieści „Imię Róży”. Z dziedzińca rozciąga się zachwycająca panorama
Dunaju. Zwiedzanie Klasztoru Benedyktynów z przepięknym kościołem pw. św. Piotra i Pawła oraz biblioteką, które należą
do najwspanialszych obiektów barokowych w Europie. Później 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. Na koniec przejazd do KREMS średniowiecznego miasteczka Dolnej
Austrii, malowniczo położonego nad Dunajem. W Krems, znanego jako miejsce produkcji "Musztardy Kremskiej" powitają
nas średniowieczne mury i wspaniale zachowanej starówki. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną do kraju.
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin
otwarcia zwiedzanych obiektów.
Cena zawiera:
przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, WC), 2 noclegi w hotelu na obrzeżach Wiednia, pokoje 2 osobowe z łazienkami
(istnieje możliwość zarezerwowania pokoi trzy osobowych, 2 śniadania typu bufet, 2 obiadokolacje w restauracji hotelowej,
opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NW, bagażu
Cena nie zawiera:
opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, zestawu Tour Guide System (system
bezprzewodowego oprowadzania grup), na poi do obiadokolacji.
Dodatkowe informacje:
• Przy rezerwacji wycieczki dla dwóch osób automatycznie zostaje przydzielony pokój 2-osobowy. W przypadku rezerwacji
dla 3 osób zostaje przydzielony pokój 3-osobowy lub pokój 2- osobowy z dostawką (w zależności od dostępności pokoi
w danym obiekcie). Osoby podróżujące samotnie mają do wyboru jedną z dwóch opcji - w cenie podstawowej :
dokwaterowanie do pokoju 2 lub 3 osobowego z uczestnikami tej samej płci lub opłatę do pokoju 1-osobowego - w wysokości
250 zł - taką opcję należy zaznaczyć w formularzu rezerwacyjnym.
• Kolejność zapisów na wycieczkę decyduje o zajmowaniu miejsc w autokarze.
• Orientacyjny koszt na realizację programu: Schönbrunn Grand Tour – 22 EUR/osoba, Skarbiec Cesarski w Hofburgu –
12 EUR/osoba, Klasztor Melk – 15 EUR, zestaw Tour Guide – 3 EUR.. Podana kwota na realizację programu może ulec
zmianie i jest rozliczana przez pilota.
Dla chętnych osób (minimum 20 osób w grupie) istnieje możliwość zwiedzania wnętrz Kościoła Loreta (kopia Domku
Matki Boskiej, Skarbiec ze słynną monstrancją wysadzoną 6222 diamentami) – wstęp 150 CZK/ osoba.
• Koszty płacone za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich jej uczestników.
• W zwiedzanych obiektach sakralnych obowiązuje odpowiedni ubiór (długie spodnie i spódnice oraz zakryte ramiona).
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
• Przekroczenie granic na podstawie dowodu osobistego (dotyczy obywateli UE) lub paszportu.
• Trasy łatwe, dostępne dla każdego wędrowca o przeciętnej kondycji, także emerytów.
• Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Organizator:
Biuro Podróży ABA TOUR, Halicka 10, 31-036 Kraków tel.: 668212389 ; abatour@abatour.pl , www.abatour.pl

