
WIEDEŃ 2 dni

 

Termin: 11.03-12.03.2023
Transport: autokarem 

Cena 2 dni: 549 zł / osoba + 50 euro

Dzień 1: wyjazd z miejsca zbiórki wg rozkładu jazdy. Zwiedzanie  z przewodnikiem dostojnej i czarującej 
stolicy Austrii, „miasta walca nad pięknym modrym Dunajem”. Objazd miasta reprezentacyjną aleją Ring. 
Tutaj znajdują się najsłynniejsze budowle miasta: Opera, Parlament, Ratusz Kościół Wotywny. Spacer przez
Stadtpark, gdzie znajduje się najczęściej fotografowany pomnik Wiednia - Johanna Straussa oraz Dom 
Zdrojowy i zegar kwiatowy. Następnie spacer przez Karlsplatz, gdzie znajduje się słynny Musikverein , 
dalej spacer od Albertiny przez Hofburg do Katedry św. Szczepana. Wspólna obiadokolacja w restauracji w 
centrum miasta: zupa, Wienerschnitzel - sznycel/ kotlet wieprzowy z kartoflami gotowanymi lub z sałatką 
ziemniaczaną ( kartoffelsalat ) a na deser tort czekoladowy Sachera plus lampka wina lub kawa/ herbata / 
sok - 1 napój do wyboru. Przejazd do hotelu, nocleg. 

Dzień 2: śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Pałacu Shoenbrunn. Pokaz / show przygotowania strudli 
jabłkowej - kultowego najpopularniejszego ciasta wiedeńskiego  wraz z kosztowaniem strudli jabłkowej i 
kawą wiedeńską Melange. Zwiedzanie letniej rezydencji cesarskiej rodziny Habsburgów, spacer po parku z 
Gloriettą - punktem widokowym, fontanna Neptuna, ruiny rzymskie. Dla chętnych zwiedzanie wnętrz.  
Przejazd na Prater, gdzie znajduje się jeden z najsłynniejszych Diabelskich Młynów w Europie – 
przejażdżka umożliwi nam podziwianie z wysokości ponad 65 metrów zachwycającej panoramy 
naddunajskiej metropolii.  Wyjazd w drogę powrotną. 
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Cena zawiera: 
- przejazd autokarem opłaty drogowe i parkingowe, 
- 1 nocleg w Oekotel - pokoje 2,3 osobowe z łazienką, 
- wyżywienie 1 x śniadanie w formie bufetu, 1 x obiadokolacja w restauracji (przystawka, danie główne, 
deser + lampka wina na osobę), 
- STRUDEL SHOW
- ubezpieczenie KL, OC, NNW, bagaż, 
- opieka pilota wycieczek, 
- opieka miejscowego przewodnika podczas zwiedzania Wiednia (4 h w 1 dniu)
- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 zł / osoba, składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy 
10 zł / osoba
Cena nie zawiera: 
- biletów wstępu Hofburg - ok. 18 EUR/os., Pałac Schonbrunn – Imperial Tour ok. 22 EUR/os., Cesarski 
Skarbiec - ok. 14 EUR/os., Wienerrisenrad (Diabelskie Koło) – ok. 13,50 EUR/os. 
- świadczeń nie wymienionych w ofercie.  

Uwagi:

 Każdy uczestnik musi posiadać paszport lub dowód osobisty

 Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.

• Program ma charakter ramowy a kolejność realizowania poszczególnych punktów może ulec zmianie

• Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej powinni mieć na uwadze, iż realizacja programu wiąże się z pokonywaniem 
pieszo odległości od ok. 2 do ok. 7 kilometrów dziennie

• Zwiedzanie obiektów wewnątrz nie jest gwarantowane i ujęte w cenie 

• Jeśli grupa chciałaby zwiedzić daną atrakcję wewnątrz, to konieczne jest sprawdzenie dostępności godzin i terminów 
zwiedzania, zamówienie i opłacenie usługi przewodnickiej oraz opłata za bilet „z góry”

• Bilety wstępu poza tymi ujętymi w cenie zawsze płatne są dodatkowo

• część miasta pokaże pilot, który będzie towarzyszył grupie przez cały okres wyjazdu

• Wszelkie kwoty podane jako dodatkowo płatne mają wartość orientacyjną i mogą ulec zmianie po opublikowaniu 
nowych cenników danych atrakcji turystycznych

• Niektóre atrakcje mogą nie być dostępne np. ze względu na dużą liczbę turystów

• Autokar nie zawsze będzie mógł dojechać pod daną atrakcję. Program zwiedzania być może będzie realizowany również 
komunikacją lokalną (miejską) jak kolejki miejskie, tramwaje etc. Bilety takie są wtedy płatne dodatkowo
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REZERWACJA

Aby dokonać rezerwacji prosimy o przesłanie zgłoszenia na kontakt@mobiletour.pl 
W mailu podając dane uczestników tj.: 
imię, nazwisko, data urodzenia 
Adres zamieszkania- kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku/mieszkania 
oraz adres email + numer telefonu . 
Po przesłaniu zgłoszenia prześlemy umowe wycieczki. 
Umowę można również podpisać w naszym Biurze w Zabrzu osobiście 
Adres Biura : 
Ul. Wolności 219, 41-800 Zabrze 
Czynne Pn-Pt 11:00-16:00 
Rezerwacja Online – Pn- Pt 9:00-17:00 

LICZBA Miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń! 
Pokoje są 2 osobowe. 

MIASTA WSIADANIA 

Katowice 04:00 (Dworzec MDA ul. Sądowa 5)
Zabrze 04:20 (Stadion Górnika Zabrze, ul. Roosevelta 81)
Gliwice 04:45 (parking przy McDonald’s, Europa Centralna)
Żory 05:00, (Harcerzy Buchalików 64 Żory)
Jastrzębie Zdrój 05:15 (ks. Franciszka, ks. Styry 21, 44-325 Mszana) 
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