
Wiedeński Prater to najstarszy na świecie park 
rozrywki! Powstał w 1766 roku z woli cesarza 
Józefa II, który podarował mieszkańcom miasta 
swoje tereny łowieckie nad Dunajem. Do dziś 
mieści się tu ulubiony park wiedeńczyków 
i wesołe miasteczko.

AUSTRIA

W PROGRAMIE: wow :)
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DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot 
do Wiednia. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.

DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Wiednia. 
W programie m.in.:
• Hofburg – wiedeńska siedziba władców Austrii. Zwie-

dzanie Pałacu – apartamenty cesarskie, muzea, kaplice, 
kościół, Austriacka Biblioteka Narodowa oraz Hiszpańska
Szkoła Jazdy 

• Spacer Ringiem Wiedeńskim – najbardziej reprezenta-
cyjną ulicą Wiednia, przy której znajdują się m.in. ogromny 
neogotycki Nowy Ratusz, austriacki Parlament, budynki 
Uniwersytetu i Muzeum oraz Kościół Wotywny

• Ekskluzywna dzielnica Kohlmarkt, ulica Graben i Kart-
nerstrasse – jedna z najbardziej eleganckich ulic Wiednia; 
gotycka Katedra św. Szczepana – symbol Wiednia, 
otoczony muzeami Plac Marii Teresy z pomnikiem 
cesarzowej

• Niewielka uliczka Domgasse, przy której w 1683 r. 
powstała pierwsza wiedeńska kawiarnia i przy której
znajduje się Dom Mozarta

• Schonbrunn – imponująca rezydencja cesarzowej Marii 
Teresy i cesarzowej Sissi. Zwiedzanie Pałacu oraz spacer 
po przepięknych ogrodach i Labiryncie

• Wiedeński Belweder – zwiedzanie Górnego Pałacu, 
w którym znajdują się m.in. dzieła Klimta, spacer po 
ogrodach oraz Królewskie Stajnie

• Barokowy Karlskirche, poświęcony św. Karolowi
Boromeuszowi

• Kolorowy Hundertwasserhaus – kompleks miesz-
kalny nawiązujący do równowagi pomiędzy przyrodą 
a człowiekiem 

• Dom Muzyki – interaktywne muzeum nastawione na 
proces odczuwania i zrozumienia muzyki poprzez zabawę 
dźwiękami

• Kolorowy Naschtmarkt – największy wiedeński targ, 
Grinzig – urokliwa dzielnica winiarzy oraz Prater – park 
publiczny, w którym znajduje się zabytkowe wesołe 
miasteczko (dla chętnych możliwość przejażdżki młyń-
skim kołem, ok. 10 €)

• Dla chętnych wyjście na przedstawienie w Wiedeńskiej 
Operze Narodowej (bilety od ok. 15-300 €, w zależności od 
przedstawienia i wybranych miejsc, obowiązuje elegancki 
strój) 

• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania 
specjałów lokalnej kuchni, np. słynnego sznycla cielę-
cego podawanego najczęściej z sałatką ziemniaczaną,
kasekrainer – pieczonych kiełbasek z serem, frittatensuppe
z cieniutko pokrojonymi naleśnikami zamiast makaronu 
czy deserów takich jak tort Sachera, strudel jabłkowy lub 
kaiserschmarren. 

W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena 
obiadokolacji w restauracji w Wiedniu to ok. 20 €). Wieczo-
rami powrót do hotelu i nocleg. 

DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na lotnisko,
odprawa i przelot do kraju.

 ★ Hofburg
 ★ Schonnbrunn
 ★ Belweder
 ★ Wiedeński Ring
 ★ Dom Muzyki 
 ★ Grinzig i Prater

CENA OD 1899 zł

City break WIEDEŃ 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

• Przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotni-
skowymi)

• Bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, 
istnieje możliwość dopłaty do dużej walizki)

• Transfer lotnisko – hotel – lotnisko 
• Zakwaterowanie w hotelu lub pensjonacie 3*
• Pokoje 2-osobowe z łazienkami
• Śniadania
• Opieka pilota
• Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, 

NNW, CHP i bagaż)

KOSZTY DODATKOWE: 

• 100-120 € – koszty realizacji programu (wstępy, 
przewodnicy, komunikacja miejska)

• Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne 

PORTY WYLOTU GDN • SXF • WAW 

NOWOŚĆ

★ ★ ★ HOTEL/PENSJONAT

Hotele/pensjonaty 3* położone w niewielkim
oddaleniu od ścisłego centrum Wiednia, w pobliżu 
przystanku komunikacji miejskiej. Pensjonaty mają 
standard odpowiadający hotelowemu. Wszystkie 
obiekty oferują zakwaterowanie w pokojach 
2-osobowych (pokoje 3-osobowe dostępne tylko 
na zapytanie) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania.

DNI
4 



WIEDEŃ TERMINY I CENY 

Wylot z WARSZAWY 

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-04-14 - 2018-04-17 4 KL - katalog 1999 zł 

2018-05-12 - 2018-05-15 4 FM - first minute 1899 zł 

2018-07-06 - 2018-07-09 4 FM - first minute 1899 zł 

2018-08-17 - 2018-08-20 4 FM - first minute 1899 zł 

2018-10-05 - 2018-10-08 4 FM - first minute 1899 zł 

Wylot z GDAŃSKA 

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-05-11 - 2018-05-14 4 FM - first minute 1899 zł 

2018-07-06 - 2018-07-09 4 FM - first minute 1899 zł 

2018-08-17 - 2018-08-20 4 FM - first minute 1899 zł 

2018-10-05 - 2018-10-08 4 FM - first minute 1899 zł 

Cenę FM first minute prosimy sprawdzić przed rezerwacją, czy jest nadal aktualna. 

Rezerwacje: B.P. TRAVELAND 
10-015 Olsztyn,    ul. Knosały 7/4,     Tel.:  89 539 01 01 

tra ve lan d @tra ve la n d. co m .p l  

www.traveland.com.pl 

mailto:traveland@traveland.com.pl



