MORAWSKI KRAS- WIEDEŃ

DZIEŃ I:
• wyjazd godz. 0.60;
• przejazd na Morawski Kras: rejon krasowy jeden z najpiękniejszych w Europie, ponad 1600
jaskiń, ostańce skalne, wyrzeźbione przez rzekę kaniony. Zwiedzanie Jaskini Punkevni z przepłynięciem
łodziami podziemną rzeką; wjazd kolejką na punkt widokowy nad Przepaścią Macochy
• obiadokolacja, nocleg w Czechach
DZIEŃ II:
• śniadanie
• przejazd do Wiednia
• zwiedzanie: wzgórze Kahlenberg - polski kościół, panorama miasta, przejazd przez Grinzing - do
Schönnbrun - letniej rezydencji cesarskiej rodziny Habsburgów, centrum: kościół Karola Boromeusza,
pawilon secesji, park miejski; Muzeum Techniki
• obiadokolacja, nocleg w Czechach
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DZIEŃ III:
• śniadanie
• przejazd i dalsze zwiedzanie Wiednia: Ringstrasse, Plac Marii Teresy, Hofburg - pałac cesarski, barokowy
kościół św. Piotra, kolumna Św. Trójcy, katedra św. Szczepana, ul. Kartnerstrasse - aleja gwiazd, wiedeńska
opera; Prater – park rozrywki jeden z najsatrszych w Europie
• wyjazd do Polski w godzinach wieczornych
• powrót w godzinach nocnych
Świadczenia
• przejazd autokarem z Krakowa
• 2 noclegi hotel pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami lub typu studio (na dwa pokoje wspólna łazienka)
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje
• opieka pilota
• ubepieczenie NwiKL
• 4 osoby opieki w cenie
Cena dla grupy min. 40 osób płacących: 439 zł + bilety wstępów
Cena dla grupy min. 45 osób płacących: 399 zł + bilety wstępów

Dodatkowo płatne:
do wyboru bilety wstępów:
– Jaskinia Punkevni 100 kc
– dojazd mini pociągiem do Jaskini Punkevni (możliwość przejścia ok 20 min pieszo) i wjazd na
punkt widokowy nad Przepaść Macochy (możliwość przejścia pieszo ok 40 min. pod górę) 80 kc
– Muzeum Techniki w Wiedniu (polecamy) bezpłatnie dla grup szkolnych (wymagana
podpieczętowana lista uczestników)
– Schoenbrunn (dla grup szkolnych polecamy z zewnątrz) 7,20 euro
– Hofburg (dla grup szkolnych polecamy z zewnątrz) 6,90 euro
– obowiązkowy przewodnik miejski po Wiedniu 5 euro
– Prater ceny atrakcji od 1,5 10 euro
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