
AUSTRIA

WIEDEŃ



DZIEŃ 1.
Bezpośredni przejazd pociągiem na trasie: Warszawa - Wiedeń. 
Powitanie i  transfer autokarem do komfortowego hotelu 3* 
w Wiedniu. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 2.
Śniadanie. Zapraszamy na zwiedzanie Wiednia 
z  przewodnikiem, w  trakcie którego poznamy najważniejsze 
zabytki Starego Miasta:  Katedrę Św. Szczepana a największy 
symbol miasta. Następnie Opera Narodowa, Hofburg - zimowa 
rezydencja cesarzy austriackich (m.in. Sissi), pomnik Mozarta, 
Plac cesarzowej Marii Teresy, Parlament Austriacki, Ratusz 
Miejski, Kościół Wotywny zbudowany jako podziękowanie 
za to, że zamach na życie Franciszka Józefa zakończył się 
niepowodzeniem. Na lunch zapraszamy na wiedeńską 
starówkę, czas wolny na słynnych ulicach Kärntnerstraße 
i Graben, następnie przejście do najstarszego w Europie Parku 
Miejskiego, gdzie znajduje się najczęściej fotografowany pomnik 
Straussa - króla walców i wizyta pod słynnym na całym świecie 
Domem Hundertwassera, który stoi w sprzeczności z wszelkimi 
zasadami proporcji. Wieczorem proponujemy kolację regionalną 
z  winem i  muzyką w  jednej z  typowych, wiedeńskich winiarni 
w  słynnej wiosce winiarzy Grinzing. Po zabawie powrót do 
hotelu na nocleg.

DZIEŃ 3.
Śniadanie. Wykwaterowanie z  obiektu i  złożenie bagaży 
w  miejscu wyznaczonym. Zapraszamy na dalsze zwiedzanie 
WIEDNIA. Na początek proponujemy przejazd do Pałacu 
Schönbrunn i  zwiedzanie letniej rezydencji cesarzy 
austriackich, spacer z przewodnikiem m.in. przez apartamenty 
Sissi i  Franciszka Józefa oraz urządzone z  przepychem 
sale balowe, spacer po przepięknych ogrodach cesarskich.  
Na lunch zapraszamy do centrum miasta. Po nim rejs statkiem 
po Dunaju, podczas którego od strony rzeki zobaczyć można 
wszystkie zabytki wcześniej zwiedzane. Po rejsie czas wolny 
do indywidualnego wykorzystania. Kolację proponujemy na 
Starym Mieście, a po niej pobyt w słynnym Parku Rozrywki na 
Praterze - w  najstarszym wesołym miasteczku świata, które 
odwiedzającym oferuje tak klasyczne atrakcje (Wielki Diabelski 
Młyn) jak i  nowoczesne, mrożące krew w  żyłach “karuzele”. 
Oświetlony milionami świateł i  neonów Prater wieczorem 
prezentuje się najpiękniej! Następnie transfer na dworzec 
kolejowy i  wyjazd z  Wiednia pociągiem do Warszawy. Nocny 
przejazd do Polski.

DZIEŃ 4.
Przyjazd do Warszawy. Zakończenie wycieczki.
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Zapraszamy do kontaktu:      biuro@eccobusiness.pl      58 329 00 62


