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BRNO - WIEDEŃ - MORAVSKY KRAS
15 -17.06.2018.
1 dzień: Wyjazd z Częstochowy o 5.00 rano. Przejazd przez przejście graniczne Cieszyn lub Gorzyczki do Czech. Około południa przyjazd do Skalnego Młyna – zwiedzanie Jaskiń Morawskiego Krasu. Przejazd do Brna – krótkie zwiedzanie miasta, zakupy. Przejazd do hotelu
w Brnie, zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg
2 dzień: 7.30 śniadanie, wyjazd do Wiednia. Krótki postój w strefie wolnocłowej na zakupy. Przewodnik 11.00. Zwiedzanie stolicy Austrii: objazd miasta autokarem podczas którego zobaczymy: Belweder z pięknymi ogrodami, Ringstrasse – wspaniały bulwar wiedeński, mogą tu
Państwo podziwiać okno wystawowe ówczesnej monarchii naddunajskiej, Parlament, gdzie
spotykają się członkowie Austriackiego Zgromadzenia Narodowego, ratusz - wzorowany na
ratuszu w Brukseli. Spacer po mieście, gdzie na uwagę zasługują: Hofburg - rezydencja cesarska, zadziwiające budowle Hundertwassera, Plac św. Szczepana z gotycką katedrą św.
Szczepana (Stephansdom) - słynącą ze swoich kolorowych dachówek, ulica Graben oraz
Kärntnerstrasse - wspaniały bulwar otoczony eleganckimi sklepami i kawiarenkami. Następnie przejazd do dawnej letniej rezydencji cesarskiej Schönbrunn, gdzie czeka nas zwiedzanie wnętrz oraz spacer po romantycznym parku. Powrót do hotelu w Czechach. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień: 8.00 śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na Wzgórze Kalenberg – słynne z Odsieczy Wiedeńskiej Jana III Sobieskiego. Zwiedzanie Kościoła Polskiego, panorama miasta
z tarasów widokowych. Przejazd przez dzielnicę Grinzing (tradycyjną wioskę winiarzy słynącą z niezliczonej ilości restauracji, winiarni, kafejek) na Prater - ogromny park, można tu
znaleźć wszelkiego rodzaju atrakcje począwszy od różnych kolejek, poprzez strzelnice i salony gier skończywszy na tunelach śmiechu. Wyjazd do kraju przez Czechy. Powrót do
Częstochowy przed północą.

-

Cena zawiera :
przejazd autokarem lux (klimatyzacja, wc, video, barek),
2 noclegi ze śniadaniem i obiadokolacją (bufet) w hotelu INTERHOTEL VORONEZ 1****
w Brnie, http://www.oreahotelvoronez.cz/
pokoje 2,3 osobowe z łazienkami,
opiekę pilota na całej trasie,
pakiet ubezpieczeniowy Signal Iduna,,
podatek Vat zgodnie z Art. 119 Ustawy o podatku Vat
Cena nie zawiera kosztów: przewodników oraz biletów wstępów do zwiedzanych obiektów,
systemu Alma Tour Guide ok. 40 Euro + 180 CZK
*Kolacja integracyjna z muzyką - wieczór winny -14 Euro
Nieograniczona konsumpcja wina, muzyka, zimna płyta.

tel/fax: 034/ 324 43 68, 365 55 61
324 43 78, 365 60 57
NIP 573 – 23 – 42 – 777

e-mail: czestochowa@almatur
www. almatur.pl

Konto bankowe:
PEKAO S. A. II O/Częstochowa
16124022521111000031589842

