
 

WIEDEŃ 
zakwaterowanie w hotelu 

4 DNI AUTOKAREM (powrót nocą) 
* ceny dla grup mniejszych niż 35 lub większych niż 45  uczestników kalkulujemy indywidualnie 

 
 

725 zł*/os. – przy grupie od 44 uczestników + 3 osoby opieki 
775 zł*/os. – przy grupie od 40 uczestników + 3 osoby opieki 
825 zł*/os. – przy grupie od 35 uczestników + 3 osoby opieki 

 

 

1. Dzień: 

Zbiórka pod szkołą w godzinach porannych. Wyjazd w kierunku Austrii. Przejazd na 
wzgórze Kahlenberg – panorama miasta i kościół św. Józefa z kaplicą, w której znajdują 
się pamiątki Odsieczy Wiedeńskiej. Przyjazd do hotelu w godzinach wieczornych. 
Zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg. 
 
2. 3. 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) 

 Dzielnica Landstrasse: 

Hundertwasserhaus (wielobarwny „bajkowy dom” z cebulastymi wieżami 
 Wiedeński Belweder (wstępy płatne): 

Oberes Belvedere (barokowy Górny Belweder ,Austriacka Galeria Narodowa, ze słynnym 
obrazem  „Pocałunek” Gustawa Klimta), Schlossgarten (ogrody pałacowe z imponująca 
panoramą miasta), Unteres Belvedere (Dolny Belweder)  

 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 

 Donaustadt i wyspa Donauinsel: 

Donauturm (252 metrowa widokowa Wieża Dunajska), Danube Park (park na wyspie), 
UNO-City (z budynkami siedziby ONZ), Donaucity Kirche, oraz  Copa Cagrana (plaża 
nawiązująca. nazwą do słynnej Copacabany), Alte Donau  

 Prater (ulubiony ośrodek wypoczynkowo-sportowy Wiedeńczyków) : 

atrakcje (osobno płatne do wyboru), np.: Wiener Riesenrad (Diabelski Młyn) 
 Haus des Meeres (Dom Morza): 

największe akwarium morskie Austrii (wstęp płatny) 
 zakupy: Donauzentrum (największe centrum handlowe Wiednia 

 
Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski. 
 
4.  Dzień: 

Przyjazd w godzinach porannych. 
 
Program ramowy kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Istnieje możliwość jego 

modyfikacji. 

 

 

 

 



 

 
 

Świadczenia zawarte w cenie: 
 
 przejazd komfortowym autokarem (barek, wideo, WC, klimatyzacja), wyjazd 

z Warszawy lub okolic  
     (dla wyjazdów z innych miejsc – patrz tabela wyjazdowa) 

 zakwaterowanie - 2 noclegi  w hotelu, pokoje 3-4 osobowe z łazienkami, 
 wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje  
 ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu, 
 opieka pilota wycieczek. 
 
 
Do wyboru, nieobowiązkowe dodatkowo płatne w EUR/ os. 
- lista biletów wstępu (patrz tabela wstępów) 
 
Wydatki własne  
  

 możliwe 1 dniowe wycieczki poza Wiedeń płatne w EUR/ os. 
(uwaga : do uzgodnienia zamiana dnia z programu podstawowego; 
              ceny zawierają  przejazd autokarem ,wstępy do atrakcji; 
              ceny wstępów dla osób poniżej 18 lat ) 
 

 Dolina Wachau                                                                                       45,0 
Krems (najstarsze miasto Dolnej Austrii, perła architektury renesansowej, 
malowniczo położne nad Dunajem), Rejs statkiem po Dunaju 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”) 
 

 Na szlakach  wokół Wiednia                                                                  20,0 
Grinzing (nieformalna dzielnica Wiednia, pełna Heuriger’ów i wesołych, pełnych 
życia uliczek), Wienerwald (Lasek Wiedeński , rozsławiony walcem J. Strauss’a),  
kompleks klasztorny i opactwo cystersów- Heiligenkreuz (z sarkofagami, 
pierwszych władców Austrii – Babenbergów). pałacyk myśliwski Mayerling (gdzie 
jedyny syn Franciszka Józefa I- Arcyksiążę Rudolf popełnił wraz z Marią 
Vetschera samobójstwo), malownicza dolina Helenental , uzdrowisko-kurort 
Baden (założone przez Rzymian, którzy odkryli je dla kąpieli kuracyjnych);  
Hinterbruehl gdzie w dawnej kopalnia gipsu znajduje się Seegrotte -najwieksze 
podziemnym jezioro Europy), miasteczko Moedling i leżący nieopodal  
imponujący zamek Lichtenstein 
 

 Burgerland i jezioro Nezyderskie                                                           25,0 
Eisenstadt  (miasto Haydn’a) : Zamek Esterchazy( zwany "Małym Wersalem"), 
dom/muzeum Józefa Haydna (znanego kompozytora),kościół Bergkirche( gdzie 
mieści się  Mauzoleum Haydna); miasteczko  Rust (miasto znane  z dużych 
skupisk bocianów i produkcji win ) z pięknym Fischerkirche (Kosciółkiem 
Rybackim);  Morbisch z imponujacą Seebühne (Areną Wodną) nad jeziorem 
Nezyderyjskim (Neusiedler See), kamieniołom St. Margareten (kiedyś miejsce 
kultu, pózniej  miejsce skąd  wydobywano wapień do budowy wiedeńskiej katedry 
św. Szczepana,obecnie atrakcja turystyczna - największą ponoć naturalna scena 
w Europie, gdzie odbywają sie przedstawienia operowe i spektakle scenach 
pasyjnych, obiekt wpisany na listę UNESCO). 
  
 
 

 

 

 

 
 

 
ZAPRASZAM! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIEDEŃ    
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