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NADDUNAJSKIE STOLICE –PAŁACE  

LICHTENSTEINÓW+MORAVSKI KRAS  

BUDAPESZT-WIEDEŃ-LEDNICE-VALTICE 

JASKINIE PUNKVY 

 

 Zapraszam na wycieczkę ̨ ,w trakcie której poznamy najpiękniejsze 
miejsca w Budapeszcie i Wiedniu- będzie tez ̇ czas na zabawę ̨. Wielu 
wrażeń dostarczy podziwianie założeń parkowo-pałacowych  
w Czechach. Nie zabraknie zwiedzania Moravskiego Krasu- a tam 
troszkę ̨ adrenaliny przy podziemnym spływie łódkami .  

Ramowy program :  

Dzień I  

godz.21.00 –zbiórka i wyjazd ze Szczecina, nocny przejazd przez 
Niemcy, Czechy ,Słowacje ̨ do Budapesztu. Na trasie krótkie przerwy. 
 

Dzień II 
Śniadanie na trasie/we własnym zakresie/,przyjazd do Budapesztu, 
ok.godz. 11.30- spotkanie z przewodnikiem -zwiedzanie miasta – 
zaczniemy od Placu Bohaterów,kolejno Park Miejski z przepięknym 
pałacem Vajdahunyad.  

Naste ̨pnie przejazd Mostem Łańcuchowym na Wzgórze Zamkowe. 
Tam zobaczymy: Baszte ̨ Rybacka ̨ , kościół Macieja, Zamek Królewski . 
Wjedziemy na Wzgórze Gellerta z pomnikiem Wyzwolenia i Cytadela ̨, 



ok.godz. 17.00- zakwaterowanie w hotelu, naste ̨pnie obiadokolacja, czas 
wolny, nocleg w Budapeszcie. 
 

Dzień III 
Śniadanie ,wykwaterowanie ,przejazd ul.Vaci, zwiedzimy Katedre ̨ św. 
Stefana, obejrzymy niezwykły we ̨gierski Parlament. 
Kolejno zapraszam na świetna ̨ atrakcje ̨, czyli rejs statkiem po Dunaju z 
audio-guide po polsku. 
Na koniec pobytu w Budapeszcie odwiedzimy Wielka ̨ Hale ̨ Targowa ̨-
gdzie moz ̇na zakupić oryginalne we ̨gierskie wyroby i pamia ̨tki.  

Ok. godz. 13.30 wyjazd w kierunku Wiednia, 
Przyjazd do Wiednia ok. godz. 16.30–spotkanie z tym niezwykłym 
miastem rozpoczniemy od historycznego Wzgórza Kahlenberg ,gdzie 
zwiedzimy Kaplice ̨ Sobieskiego i be ̨dziemy cieszyć oko niesamowita ̨ 
panorama ̨ Wiednia. 
Przejazd do miejsca zakwaterowania ,obiadokolacja. 
Wieczorem zapraszamy Was do wiedeńskiego Parku Rozrywki Prater, 
gdzie be ̨dziecie mogli sie ̨ wyhasać do woli. 
Powrót do hotelu nocleg. 
 

Dzień IV  

Śniadanie, wykwaterowanie, ok.godz. 9.30- spotkanie z 
przewodnikiem- przejazd do Domu Hundertwassera /niezwykłej 
budowli / ,naste ̨pnie przejazd staromiejska ̨ obwodnica ̨ zwana ̨ 
"Ringiem"- zobaczymy budynki Muzeum Historii Sztuki, Muzeum 
Sztuki Naturalnej, Parlamentu, Ratusza,Opery, Teatru Zamkowego i 
kościoła Wotywnego. Naste ̨pnie pieszy spacer- wejdziemy do Parku 
Ludowego zobaczymy przepie ̨kna ̨ rezydencje ̨ zimowa ̨ Habsburgów -
Hofburg.Atrakcja ̨ be ̨da ̨ zapewne konie lipicany mieszkające w 
pałacowej stajni. 
Na starówce obejrzymy katedre ̨ św. Szczepana oraz siedzibę Zakonu 
Krzyz ̇ackiego. Chwila czasu wolnego. 
Naste ̨pnie przejazd do letniej rezydencji Habsburgów- Schonbrunn-
proponuje ̨ zwiedzanie wne ̨trz Pałacu w ramach Grand Tour-
najpie ̨kniejsze wne ̨trza odkryja ̨ przed Wami swoje 
tajemnice.Obejrzymy takz ̇e Park i Gloriette ̨. 
Pod wieczór przejazd do Czech, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  



Dzień V  

Śniadanie, dziś dzień mega wraz ̇eń – najpierw odwiedzimy przepie ̨kny 
pałac w Valticach oraz założenie parkowo –pałacowe Lichtensteinów w 
Lednicach a naste ̨pnie pojedziemy do Moravskiego Krasu- gdzie 
zwiedzimy Przepaść Macocha i Jaskinie ̨ Punkvy –z przejaz ̇dz ̇ka ̨ łódka ̨ 
podziemna ̨ rzeka ̨.Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie ,obiadokolacja 
.Nocleg.  

Dzień VI  

Śniadanie, wykwaterowanie.Przejazd przez Polske ̨ do Szczecina. 
Zakończenie wycieczki ok.godz.21.00  

 

Termin : 10 – 15 maja 2020r. 
 

Cena : 1295 zł /os/przy grupie min. 40 osobowej 
 

Świadczenia zawarte w cenie :  

• przejazd komfortowym autokarem / klimatyzacja, dvd ,uchylne siedzenia, 
pasy bezpieczeństwa/,2 kierowców ,opłaty parkingowe.  

• 4 noclegi -pokoje 2-3-4-5 osobowe /hostel** w Wiedniu,hostel lub hotel *** 
Budapeszt, Czechy ***/,  

• wyz ̇ywienie – 4 śniadania/w formie bufetu/ , 4 obiadokolacje /w tym jedna 
bufet/,  

• usługi przewodników lokalnych ,  
• bilety wste ̨pu wg. programu/ rejs  statkiem, Katedra, Schonbrunn, Jaskinia, 

kolejka  
• Macocha, pałac Valtice/,  
• opieka licencjonowanego pilota ,  
• ubezpieczenie NNW i KL  
• podatek Vat marża, opłata TFG  

Cena nie zawiera : wydatków własnych na Praterze/www.prater.at/  

 

ZAPISY	  U	  P.	  EDYTY	  MAZUR	  –	  zaliczka	  200zł	  wymagana	  przy	  zapisie,	  	  

następnie	  miesięcznie	  200zł	  do	  kwietnia	  2020r.	  


