WIEDEŃ
Barokowa Perła nad Dunajem
5 dni
(autokar)
1 dzień
(kolacja)
7:45
8:00

BRATYSŁAWA

WARSZAWA

Zbiórka przed Pałacem Kultury - parking przed Kinoteką (od strony Al. Jerozolimskich).
Odjazd autokaru na Słowację przez Cieszyn. Możliwość wsiadania: Piotrków Trybunalski,
Częstochowa, Katowice.

ok. 21:00

Przyjazd do hotelu w pobliżu Bratysławy.

2 dzień
(śniadanie/kolacja)

BRATYSŁAWA

8:00

Przejazd do Wiednia: na początek przejedziemy tzw. Ringiem – najbardziej znaną ulica
Wiednia (Ringstrasse), przy której znajdują się reprezentacyjne budowle z czasów
Franciszka Józefa: Nowy Ratusz, Parlament, Opera Państwowa, uniwersytet, neogotycki
Kościół Wotywny. Następnie spacer po Starym Mieście (lista UNESCO): zobaczymy
symbol miasta - katedrę Św. Szczepana z cennym wyposażeniem, barokową kolumnę
morową, Figaro Haus (wiedeński dom Mozarta), romański kościół św. Ruprechta, dzielnice
grecką i żydowską, plac Freyung z kościołem szkockim i Pałac Kińskich – miejsce narodzin
Józefa Poniatowskiego, najstarszy plac Wiednia Am Hof pamiętający czasy rzymskie,
ulubiony kościół cesarzowej Sisi (Św. Piotr z bogato zdobionym wnętrzem), wiedeńską
secesję, słynne kafejki Sachera czy Central, krypty cesarskie Habsburgów w Kościele
Kapucynów. Czas wolny. Powrót do hotelu.

3 dzień
(śniadanie/kolacja)

BRATYSŁAWA

8:00

Przejazd po współczesnym Wiedniu, dzielnica Prater, plac Karola i barokowy kościół Św. K.
Boremeusza (najpiękniejsza budowla barokowa Wiednia), plac Św. Michała i wejście do
Hofburga (dawnej rezydencji cesarskiej), zwiedzanie słynnego skarbca Habsburgów
m.in. klejnotów koronnych, Stallburg – stajnie lipicanów (HDSJ), następnie przejazd do
Schonbrunn (byłej letniej rezydencji cesarskiej) - zwiedzanie komnat cesarskich i parku
(lista UNESCO). Powrót do Hotelu.

4 dzień
(śniadanie/kolacja)
8:00

BRATYSŁAWA

5 dzień
(śniadanie)
8:00
ok. 21:00

BRATYSŁAWA

WIEDEŃ

WIEDEŃ

WIEDEŃ

BRATYSŁAWA

BRATYSŁAWA

BRATYSŁAWA

Wyjazd na zwiedzanie Wiednia. Plac Teresy i światowej sławy Muzeum Historii Sztuki,
zawierające cenne zbiory malarstwa europejskiego czy zbiory sztuki orientalnej, wiedeńska
Kunstkamera jako gabinet osobliwości, następnie spacer po Belwederze (niezwykły zespół
parkowo-pałacowy), przejazd na wzgórze Kahlenberg (skąd rozpoczęła się szarża polskiej
husarii w 1683 r.), wizyta w polskim kościele Św. Józefa z pamiątkami Odsieczy
Wiedeńskiej, punkt widokowy na Wiedeń i Dunaj. Na koniec degustacja wina w
miejscowej winiarni na Grinzingu, czas wolny. Powrót do Hotelu.
WARSZAWA

Wyjazd do Warszawy przez Cieszyn.
Przyjazd pod Pałac Kultury - parking przed Kinoteką (od strony Al. Jerozolimskich).

UWAGI
Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji poszczególnych punktów programu lub niektóre godziny mogą
ulec zmianie. SIGMA TRAVEL zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie imprezy (np. pkt X.2 "Warunków
Uczestnictwa").
Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest dowód osobisty bądź paszport. Zakwaterowanie w hotelu klasy
turystycznej na obrzeżach Bratysławy w pokojach 2-osobowych (lub 2-osobowych z dostawką), z łazienkami. Wyżywienie:
śniadania i kolacje. Na początku wycieczki należy przekazać przedstawicielowi kontrahenta kwotę 95 EUR stanowiącą
dewizową część ceny imprezy. Wybór miejsc w autokarze przy pierwszej wpłacie!

TERMIN IMPREZY:

15.06 – 19.06.2022

CENA:

1 050 PLN

Dopłata za pokój jednoosobowy: 300 PLN
CENA ZAWIERA (PLN+EUR):









transport autokarem,
zakwaterowanie w hotelu klasy turystycznej na obrzeżach Bratysławy (pokoje z łazienkami),
opieka polskiego pilota,
usługi lokalnych przewodników w trakcie zwiedzania,
wyżywienie zgodnie z programem (śniadania serwowane oraz kolacje serwowane),
bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i atrakcje wg programu,
komplet ubezpieczeń (KL do 25000 EUR z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych, NNW do 3000 EUR, bagaż podróżny do
200 EUR).

CENA NIE ZAWIERA:

 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny płatnej przy pierwszej wpłacie (10 PLN/os),
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy płatnej przy pierwszej wpłacie (10 PLN/os),
 napojów do kolacji,
 kosztu imprez fakultatywnych organizowanych na miejscu,
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej (3% ceny na Umowie),
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej oraz w wyniku następstwa choroby
przewlekłej (6% ceny na Umowie),

 rozszerzenia ubezpieczenia KR z powodu zachorowania na COVID-19 (zwyżka składki 60% ceny ubezpieczenia),
 opcjonalnego ubezpieczenia VIP (43 PLN/os / KL 100000 EUR, NNW 10000 EUR, OC 100000 EUR, bagaż 1000 EUR),
 opcjonalnego ubezpieczenie THE BEST (90 PLN/os / 300000 EUR, NNW 10000 EUR. OC 100000 EUR, bagaż 1000 EUR),
 wydatków natury osobistej,
 innych kosztów niewymienionych w punkcie "cena zawiera".

