Biuro Usług Turystycznych BARBARA
00216 Warszawa ul. Konwiktorska 9/10
tel. 22.635.55.54 i 503410649.
email:biuro@barbara-travel.eu
www. Barbara-travel.eu

WYCIECZKA DO WIEDNIA I DOLINY WACHAU (7 DNI).
TERMIN: 15.08 – 21.08.2020r.
CENA WYCIECZKI: 2000 ZŁ + 10 zł Turystyczny Fundusz Ubezpieczeniowy.
Cena obejmuje następujące świadczenia:
- 4 noclegi ze śniadaniami w formie bufetu i 4 obiadokolacje w Wiedniu.
- 2 kolacja ze śniadaniem i obiadokolacją w Czechach.
- autokar z klimatyzacją.
- koszty leczenia do 10 tys. Euro, koszty nieszczęśliwych wypadków 2 tys. Euro, 200 Euro bagaż.
- pilota BUT BARBARA
Cena nie obejmuje:
- napoi do obiadokolacji.
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodników lokalnych około 100 Euro
- kosztów leczenia od chorób przewlekłych.
- kosztów rezygnacji z wyjazdu w wysokości 2,8% ceny wycieczki tj. kwoty 64,40 zł
( płatność przy wpłacaniu zaliczki )
P R O G R A M W Y C I E C Z K I.
15.08.2020 r. (sobota).
Godz. 8.00 – zbiórka na ul. Bonifraterskiej, przed głównym wejściem na Stadion Polonii i wyjazd
z Warszawy i wyjazd do ZNOJMA. Zwiedzanie miasta z pilotem. Kolacja i nocleg.
16.08.2020 r. (niedziela).
Po śniadaniu wyjazd do WIEDNIA Wjazd na Wzgórze Kahlenberg, miejsca bitwy z Turkami. Kościół
Polski pod wezwaniem Św. Józefa, Panorama miasta. Wyjazd do KLOSTERNEUBURGA i zwiedzanie
OPACTWA AUGUSTIAŃSKIEGO założonego w 1114 r. Kaplica św. Leopolda ze słynnym ołtarzem
wykonanym przez Mikołaja z Verdun. Ołtarz wykonany został w 1181 r. Pokryty jest 51 emaliowanymi
płytkami przedstawiającymi sceny biblijne. Przejazd do WIEDNIA. Objazd ringu z najciekawszymi
budowlami Wiednia. Park miejski z KUSALONEM i rzeźbą STRAUSA. Kolacja i nocleg w WIEDNIU.
17.08.2020 r. (poniedziałek).
Po śniadaniu przejazd do TULLN miasteczka które powstało w 791 r. w miejscu dawnego obozu rzymskiego
nazywanego COMAGENA. Miasto przechwala się że było „kolebką Austrii” bo tu znajdowała się pierwsza
stolica państwa. Jazda wzdłuż DOKLINY WACHAU - miasteczko DURNSTEIN z tarasowymi winnicami,
sadami morelowymi i brzoskwiniowymi okryło się złą sławą w XII w. gdy w ZAMKU KUENRINGER
więziony był król Ryszard Lwie Serce. Spacer ulicą HAUPTSRASSE z malowniczymi domami
z XVI w. Kościół Opacki z XV w. z pięknym barokowym ołtarzem Wioska WEISSENKIRCHEN z
ufortyfikowanym kościołem z XV z ładnymi widokami na Dunaj, Muzeum Zwiedzanie KREMS miasta
otoczonego tarasowymi winnicami, założone w 995 r. Ośrodek przemysłu winiarskiego, z renesansowymi i
barokowymi domami, starymi fasadami i pięknymi dziedzińcami . Kolacja i nocleg w WIEDNIU.
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18.08.2020 r. (wtorek).
Śniadanie. Wyjazd do YBBS nad Dunajem z domami o charakterystycznych szczytach i arkadowymi
dziedzińcami. ZAMEK SCHALLABURG z dwupiętrowym renesansowym dziedzińcem z cudownymi
krużgankami wyłożonymi terakotą. W Zamku znajduje się około 400 obrazów z terakoty wykonanych w
latach 1572 – 1573. Zwiedzanie MELK z imponującym warownym klasztorem. W 1089 r. margrabia
Leopold II Babenberg przekazał zamek Benedyktynom, którzy przebudowali go w ufortyfikowane opactwo.
XII wieczny ZAMEK SCHONBUHEL który wyznacza początek REGIONU WACHAU i ruiny ZAMKU
AGGSTEIN zbudowanego przez rodzinę KUENRINGER tzw. baronów rozbójników. Kolacja i nocleg w
WIEDNIU.
19.08.2020 r. środa).
Śniadanie. Godz. 9.00 – zwiedzanie Wiednia z przewodnikiem lokalnym. PARLAMENT, RATUSZ, TEATR
DWORSKI, UNIWERSYTET, KOŚCIÓŁ WOTYWNY, GIEŁDA, KOSZARY FRANCISZKA JÓZEFA,
BELWEDER z zewnątrz, DOM HUNDERWASSERA. Czas wolny.
Po południu HOFBUG zimowa rezydencja HABSBURGÓW. Wstęp do SKARBCA.. KATEDRA
i stare miasto. Kolacja i nocleg w WIEDNIU. Dla chętnych wieczór na GRINZINGU z winem i muzyką
wiedeńską.
20.08.2020 r. (czwartek).
Śniadanie. Zwiedzanie letniej rezydencji Habsburgów w SCHONBRUN. Wstęp do Pałacu. Spacer po
pięknym parku. Czas wolny w Wiedniu. Dla chętnych możliwość wstępu i zwiedzanie z przewodnikiem
lokalnym MUZEUM SZTUKI z bezcenną kolekcją malarstwa światowego zgromadzonego przez
Habsburgów. Czas wolny Kolacja i nocleg w WIEDNIU.
21.08.2020 r. (piątek).
Śniadanie. 8.00 - Wyjazd do Polski. Obiad na terenie Polski.
Przyjazd do WARSZAWY około godz. 20.00 – 21.00.
ZAPRASZAMY!!!
1. Przy zapisie wpłata zaliczki w wysokości 30% ceny wycieczki i wybór miejsca w autokarze.
2. W autokarze całkowity zakaz palenia, przystanki na toaletę i papierosa mniej więcej co 3 godziny.
3. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
4. Wycieczkę realizujemy przy minimum 20 osobach.

