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WIEDEŃ i SALZBURG 
zakwaterowanie w hotelu/hostelu 

5 DNI AUTOKAREM 
Termin do uzgodnienia 

* ceny dla grup mniejszych niż 35 lub większych niż 45  uczestników kalkulujemy indywidualnie 

 
od 1095 zł*/os. – przy grupie 45 uczestników + 3 osoby opieki 

 

1. Dzień: 
Zbiórka pod Szkołą, wyjazd ok. 7.00. Przejazd do Ołomuńca - zwiedzanie barokowego centrum: 
kolumna Trójcy Przenajświętszej (UNESCO), ratusz Starego Miasta, katedra św. Wacława, pałac 
Arcybiskupi, katedra św. Wacława. Przejazd do Wiednia, zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg. 
 
2. Dzień: 
Po śniadaniu zwiedzanie: 

 Wiedeńska starówka (Innere Stadt) 
Stephansdom ( gotycka Katedra św. Szczepana; wstęp płatny), Albertina (galeria, wstęp płatny), 
Kapuzinerkirche z Kaisergruft (Krypta Cesarska, wstęp płatny), Wiener Staatsoper (Opera Narodowa, 
wstęp płatny), ), Biblioteka Narodowa (ÖNB-Österreichische Nationalbibliothek, wstęp płatny), 
Hofburg (zespół pałacowy, zimowa rezydencja cesarzy); wstęp płatny), Kohlmarkt (zabytkowe 
kamienice, eleganckie sklepy), plac Graben i Kolumna Morowa (Pestsäule), Peterskirche (barokowy 
Kościół św. Piotra), Deutschordenskirche (Kościół Zakonu Krzyżackiego), Dom Mozarta (Mozarthaus; 
wstęp płatny) Stadttempel (jedyna, zachowana przedwojenna synagoga), Ruprechtskirche (Kościół św. 
Ruprechta; najstarszy kościół miasta), okolice Judenplatz (dawna dzielnica żydowska) i Fleischmarkt 
(dzielnica grecka), 

 Wiedeń wzdłuż  bulwaru Ring: 
Muzeum Historii Sztuk (KHM - Kunsthistorisches Museum; wstęp płatny), Muzeum Leopoldów 
(Leopold Museum, m.in. obrazy Gustava Klimta, wstęp płatny), Muzeum Historii Natury (NHM - 
Naturhistorisches Museum; wstęp płatny), Parlament (Das österreichische Parlament), Burgtheater, 
Ratusz (Wiener Rathaus), Kościół Wotywny (Votivkirche), Muzeum Sztuki Użytkowej (MAK; wstęp 
płatny), Park Miejski (Stadtpark, z słynnym „Złotym Straussem”). Karlsplatz (plac Karola), ze słynnym 
Musikverein (Towarzystwem Muzycznym, tu grane są Koncerty Noworoczne; wstęp płatny)), Kościół 
św. Karola Boromeusza (Karlskirche; wstęp płatny), Otto Wagner Pavilion, budynek Wiedeńskiej 
Secesji (Wiener Secessionsgebäude), 

 Schönbrunn - letnia rezydencja cesarska (wstępy płatne): 
Pałac Schönbrunn (jeden z najpiękniejszych budynków w stylu barokowym w Europie), Muzeum 
Powozów, oraz przepiękny Park Pałacowy z Palmiarnią, Fontanną Neptuna, Labiryntem i Glorietą 

 Prater (ulubiony ośrodek wypoczynkowo-sportowy Wiedeńczyków) : 
atrakcje (osobno płatne do wyboru), np.: Wiener Riesenrad (Diabelski Młyn) 
 
3. Dzień: 
Śniadanie, przejazd na wycieczkę do Doliny Wachau: Krems (najstarsze miasto Dolnej Austrii, perła 
architektury renesansowej, malowniczo położne nad Dunajem), Rejs statkiem po Dunaju (płatny) 
pomiędzy Krems a Melk wzdłuż Doliny Wachau (wpisanej w 2000 roku na listę UNESCO; to 
najpiękniejszy odcinek Dunaju, ze średniowiecznymi zamkami, jakby przylepionymi do skał, zielonymi 
winnicami i malowniczymi wioskami), Melk,  Klasztor Benedyktynów (Stift Melk, barokowe opactwo, 
które było miejscem akcji „Imienia Róży”; wstęp płatny). Przejazd do Salzburga. Obiadokolacja, nocleg. 
 
4. Dzień: 
Po śniadaniu zwiedzanie Salzburga: pałac i ogrody Mirabell, Tanzmeisterhaus (dom rodziny 
Mozartów), Altstadt (Stare Miasto, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO) z Getreidegasse 
(najpiękniejszą uliczka miasta), Dom Mozarta (Mozart Geburtshaus), Café Tomaselli (najstarsza do dziś 
istniejąca kawiarnia Europy Zach.), dalej Mozartplatz z pomnikiem kompozytora, reprezentacyjny 
Rezidenplatz, Salzburger Residenz (pałac arcybiskupów Salzburga), Katedra św. Ruperta,  klasztor św. 
Piotra, dalej wjazd kolejką szynową na wzgórze i zwiedzanie twierdzy Hohensalzburg. Pałac i ogrody 
wodne Hellbrunn. Przejazd na tereny pod salzburskiego lotniska. Zwiedzanie Hangar-7 (kolekcji 
historycznych samolotów Flying Bulls).  Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 
 
5. Dzień: 
Po śniadaniu, wykwaterowanie i wyjazd w drogę powrotną do Polski. Zakończenie wyjazdu w późnych 
godzinach wieczornych. 
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Program ramowy kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Istnieje możliwość jego modyfikacji. 
 

 
Świadczenia zawarte w cenie: 
 przejazd komfortowym autokarem, 
 zakwaterowanie - 4 noclegi  w hotelu/hostelu  pokoje 3-4 os. z łazienkami, 
 wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje,  
 ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu, 
 opieka pilota wycieczek. 
 

Dodatkowo płatne - wstępy i przewodnicy miejscowi -  od 30 EUR/ os. 
 (zależnie od wybranych wstępów) 
 
Wydatki własne  
 
 

 

 

 

 
 

 
ZAPRASZAM! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIEDEŃ    

 
 


