
INFORMACJE
O IMPREZIE

Wyżywienie Śniadania
Zakwaterowanie Standard Pokój dwuosobowy STD
Podróż tam Wyjazd z Katowice do Vienna dnia 28.04.2023 godz. 04:00 - 11:00
Powrót Wyjazd z Vienna do Katowice dnia 30.04.2023 godz. 17:00 - 23:00

Oferta 1

Wiedeń + Browar O�akringer
Austria / Wiedeń Dorosły 649 PLN

Dorosły 649 PLN

Suma 1298 PLN

Opis oferty

Mobile Tour
Przelotowa 1/9, 41-800 Zabrze

883777547 kontakt@mobiletour.pl

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

Austria/Wiedeń 
Zakwaterowanie: 
Hotel Oekotel w okolicy Wiednia - pokoje 2,3 - osobowe z łazienką 
Program imprezy: 
Ramowy program:  Dzień 1: Wyjazd z miejsca zbiórki zgodnie z rozkładem jazdy w godzinach wczesnoporannych. Przejazd do Wiednia.  Przejazd na wzgórze Kahlenberg, gdzie
wysłuchamy wspaniałej opowieści o męstwie armii Jana III Sobieskiego i zachwycimy się przepiękną panoramą Wiednia, następnie przekroczymy czasoprzesteń przy niezmiercie
ciekawym domu Hunderwassera,  atrakcję Wiednia. Koncepcją twórcy tego budynku jest nawiązanie dialogu architektury z przyrodą.  Później udamy się do letniej rezydencji
Habsburgów - Schonbrunn, spacer po parku z Glorie�ą - punktem widokowym, fontanna Neptuna. Dla chętnych wejście na trasę Imperial, bądź do ogrodu botanicznego czy do ZOO,
dla pozostałych czas na relaks przy wiedeńskiej kawie. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. Dzień 2: Śniadanie w formie bufetu. Zpotkanie z przewodnikiem pod Belwederem.
Następnie przejazd po najbardziej okazałej aterii Wiednia czyli Ringu, gdzie zatrzymiemy się na chwilę przy złotym pomniku Johanna Straussa w parku miejskim, po czym przejdziemy
przez pachnący różami Park Ludowy do zimowej siedziby Habsburgów czyli Ho�urg, ulicą Graben po Katedrę Św, Szczepana. W czasie wolnym możliwość zwiedzenia Muzeum Historii
Naturalnej czy Skarbca Cesarskiego. Powrót do hotelu. Nocleg Dzień 3: śniadanie w formie bufetu, wykwaterowanie. Przejazd na Prater - czyli najsłynniejszy park publiczny Wiednia z
licznymi atrakcjami, miejscami rozrywki, a także ze wspaniała wiedeńska kuchnią. To miejsce słynie przede wszystkim z jednego z najstarszych Wesołych Miasteczek, tu mieści się slynny
Diabelski Młyn. Przejazd do wiedeńskiego browaru O�akringer. Podczas  zwiedzania browaru uzyskamy ekskluzywne spojrzenie za kulisy produkcji piwa, a także dowiemy się
wszystkiego o historii browaru, surowcach i poszczególnych etapach warzenia.  Zwiedzanie trwa około godziny i kończy się degustacją  piw O�akringer. Wyjazd w godzinach
popołudniowych.  
Transport autokarowy: 
- Autokar (klimatyzacja, DVD, barek, WC). - Godziny wyjazdu oraz miejsca zbiórek mogą ulec zmianie. Potwierdzone informacje przesyłane są mailowo najwcześniej 3 dni przed
wyjazdem.  - Postoje organizowane są co około 3- 4,5 godziny 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 05:10 - Północna 5, 44-240 Żory Jastrzębie Zdrój 05:30 - Uniwar - Powstańców Śląskich 243, 44-340 Łaziska 
Informacje dodatkowe: 
- Wszystkie usługi świadczone są w grupie. - Liczebność grupy zależy od liczby zgłoszeń i nie jest sprecyzowana. - Minimalna liczba uczestników do realizacji imprezy z transportem
autokarowym wynosi 40 osób, dla imprezy z transportem lotniczym 4. - Osoby poniżej 18 roku życia mogą podróżować jedynie pod opieką prawnego opiekuna lub osoby przez
prawnego opiekuna upoważnionej do sprawowania opieki. 
Cena zawiera: 
Transport nowoczesnym autokarem (klimatyzacja, toaleta, dvd) | 2 noclegi w hotelu Oekotel w okolicy Wiednia w pokojach 2,3 - osobowych z łazienką |  wyżywienie: 2 x śniadanie w
formie bufetu | opieka pilota wycieczek | Ubezpieczenie KL 20000 EUR, NNW 3000 EUR, bagaż 250 EUR) | realizacja programu | obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny (10 zł/osoba) | obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy (10 zł/osoba) 
Cena nie zawiera (obligatoryjne): 
Opłata administracyjna: 50 EUR/ os.: opieka miejscowego przewodnika podczas zwiedzania Wiednia 4 h, zestaw audio guide, bilet wstępu do Browaru O�akringer 
Cena nie zawiera (opcjonalnie): 
Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji | Wybór miejsca w autokarze - 20 zł / osoba.


