
(BW) MORAWSKI KRAS - BRNO - WIEDEÑ  3 dni

(BZD) BUDAPESZT - ZAKOLE DUNAJU  3 dni  

PROGRAM: (BW)

Dzieñ 1 MORAWSKI KRAS, BRNO  

Zbiórka uczestników wycieczki w umówionym miejscu i 

o ustalonej godzinie. Wyjazd. Przejazd do Blanska, 

zwiedzanie jednej z jaskiñ MORAWSKIEGO KRASU: 

Punkevni lub Balcarka lub Katerinskiej. Przejazd do 

BRNA, spacer po mieœcie, np.: Klasztor Kapucynów z 

krypt¹-grobowcem (zmumifikowane cia³a mnichów i 

miejskich notabli), Nowy i Stary Ratusz, targ warzywny, 

fontanna Parnas, wzgórze Petrov z Katedr¹ œw. Piotra i 

Paw³a. Przejazd na obiadokolacjê i nocleg w hotelu 

turystycznym.  

Dzieñ 2 WIEDEÑ

Œniadanie. Przejazd do WIEDNIA, poznawanie atrakcji 

turystycznych stolicy Austrii, np.: Ring, z³oty pomnik 

Johana Straussa w ogrodzie miejskim, Plac Marii Teresy, 

Parlament, Ratusz, Uniwersytet, Koœció³ Wotywny, 

Koœció³ Minorytów, Plac Bohaterów, Hofburg, 

Kohlmarkt, Katedra œw. Szczepana. Powrót na 

obiadokolacjê i nocleg w hotelu turystycznym.         

Dzieñ 3 WIEDEÑ 

Œniadanie. Przejazd do SCHÖNBRUNN - letniej 

rezydencji cesarskiej, zwiedzanie wnêtrz pa³acu i 

wspania³ych ogrodów. Przejazd do WIEDNIA, np.: 

Hundertwasserhaus (ciekawy architektonicznie 

kompleks mieszkalny w jednej z wiedeñskich dzielnic), 

Belweder, wzgórze Kahlenberg - miejsce, z którego Jan 

III Sobieski dowodzi³ zwyciêsk¹ bitw¹ z Turkami o 

Wiedeñ. Wyjazd do kraju. Powrót w wyznaczone przez 

Klienta miejsce.  

PROGRAM: (BZD)

Dzieñ 1 BUDAPESZT 

Zbiórka uczestników wycieczki w umówionym miejscu i 

o ustalonej godzinie. Przejazd przez Czechy i/lub 

S³owacjê. Przyjazd do BUDAPESZTU, np.: Wzgórze 

Gellerta z cytadel¹ i budapeszteñsk¹ Statu¹ Wolnoœci, 

Wzgórze Zamkowe z Pa³acem Królewskim, 

budapeszteñsk¹ Starówk¹, Baszt¹  Ryback¹, Koœcio³em 

Macieja, pomnikiem œw. Stefana, s³ynny peszteñski 

deptak - Váci utca. Program dodatkowy: rejs statkiem 

po Dunaju. Przejazd na nocleg w hotelu turystycznym.  

Dzieñ 2 BUDAPESZT 

Œniadanie. Dalsze zwiedzanie BUDAPESZTU, np.: 

Parlament, Bazylika œw. Stefana, Wielka Synagoga, 

Andrássy út (reprezentacyjna aleja Budapesztu), Plac 

Bohaterów, Park Miejski (Városliget). Programy 

dodatkowe: pobyt w k¹pielisku termalnym (np. 

Széchenyi) oraz wieczór wêgierski. Powrót na nocleg w 

hotelu turystycznym.  

  

Dzieñ 3 SZENTENDRE, ESZTERGOM 

Œniadanie. Przejazd do SZENTENDRE, spacer po 

malowniczej „kolonii artystów”; program dodatkowy: 

wizyta w winiarni. Przejazd zakolem Dunaju do 

ESZTERGOMU - religijnej stolicy Wêgier, z 

najwiêkszym w tym kraju koœcio³em. Wyjazd i 

bezpoœredni przejazd do Polski. Powrót w wyznaczone 

przez Klienta miejsce.

4

ŒWIADCZENIA UJÊTE 

W CENIE WYCIECZKI:

- drobne upominki dla ka¿dego uczestnika, np. d³ugopisy lub 

      maskotki

- 2 noclegi wg programu 

- 2 posi³ki (program BZD) lub 4 posi³ki (program BW)

- przejazd komfortowym autokarem 

- ubezpieczenie NNW (5.000 z³) i KL (8.800 EUR)

- obs³uga pilota

- 3 miejsca gratis / 45 uczestników

Cena wycieczki nie obejmuje:  biletów wstêpu (w tym tak¿e do 

jaskini), lokalnego przewodnika, ew. przejazdów œrodkami 

komunikacji miejskiej (np. metro), realizacji programów 

dodatkowych (wymagana wczeœniejsza rezerwacja w biurze), 

dop³aty za dojazd po uczestników. 

W zale¿noœci od po³o¿enia miasta/miejscowoœci Klienta od 

granicy wyjazd (powrót) mo¿e nast¹piæ dzieñ wczeœniej (póŸniej).  

Terminy - do uzgodnienia z biurem

Biuro Podró¿y „OPAWY”

ul. S. Wyszyñskiego 4

48-340 G³ucho³azy

tel. (77) 4393 290, (77) 4394 473

e-mail: wycieczki@opawy.pl

facebook.com/biuropodrozy.opawy
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