W2097 Wiedeń, Mariazell, Bratysława 3 dni
19/20 - 22.04.2018
Zapraszamy Państwa na pielgrzymkę, podczas której odwiedzimy jedną z najpiękniejszych stolic Europy -Wiedeń, w
którym można poczuć atmosferę habsburskiego dworu. Odwiedzimy także najważniejsze sanktuarium Maryjne
tej części Europy i Matkę Narodów Słowiańskich. Zwiedzimy także Bratysławę stolicę Słowacji.

Ramowy program wycieczki (propozycja):
Dzień 0/ 1. Wyjazd ze Wrocławia w godzinach nocnych , przejazd do Wiednia. Zwiedzanie zaczniemy od centrum
Wiednia z Katedrą św. Szczepana, Ratuszem, Parlamentem i kościołem wotywnym. Zwiedzanie (z zewnątrz)
wyjątkowego domu zaprojektowanego przez Alberta Hundertwassera - architekta wizjonera. Jeśli czas pozwoli wybierzemy się do Pałacu Schonbrunn (zwiedzanie wnętrz) rezydencji rozsławionej przez cesarzową Elżbietę
Bawarską zwaną Sissi. Zachęcamy do spaceru po tamtejszych rozległych ogrodach, zwiedzenia zachwycających
wnętrz jednego z najpiękniejszych pałaców Europy Przejazd na obiadokolację i nocleg.
Dzień 2. Po śniadaniu przejazd do Mariazell - to jeden z najsłynniejszych ośrodków kultu maryjnego w Europie
Środkowej. Sanktuarium położone jest w Alpach Wschodnich, u podnóża gór Styrii, gdzie króluje Matka Boża
Narodów Słowiańskich — Mater Gentium Slavorum — zwana także Wielką Matką Łaskawą Austrii i Możną Panią
Węgier. Nastepnie powrót do Wiednia gdzie odwiedzimy Wzgórze Kahllenberg, gdzie przed bitwą o Wiedeń
stacjonował z armią Jan III Sobieski. Następnie powrót na obiadokolację i nocleg.
Dzień 3. Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Bratysławy. Zwiedzanie stolicy Słowacji z miejscowym
przewodnikiem. Spacer po historycznym centrum wraz zamkiem (miejscem narodzin późniejszej św. Elżbiety),
katedrą św. Marcina oraz rynkiem z zabytkową zabudową. Powrót do Wrocławia w godzinach późnowieczornych.

Cena:
•
•

730 zł / osoba przy grupie minimum 45 płacących
750 zł / osoba przy grupie minimum 40 płacących

W ramach wycieczki zapewniamy:
• przejazd autokarem,
• zakwaterowanie w hotelu *** na terenie Lasku Wiedeńskiego. Pokoje 2 - 3 osobowe
• opiekę pilota na całej trasie wycieczki,
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
• Opieka duszpasterska
• ubezpieczenie NNW i KL

Cena nie obejmuje - (stawki obowiązujące we wrześniu 2017- mogą ulec zmianie):
• Schoenbrunn - 11 euro/os. (30-40 min. zwiedzania z audioguidem)
• Zwiedzanie Wiednia z licencjonowanym przewodnikiem 4 e/ osobę - opłata obligatoryjna
• Zwiedzanie Bratysławy z przewodnikiem - 4 Euro/ osobę - opłata obligatoryjna

Uwaga! Na wyjazd zagraniczny uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport lub dowód osobisty.

Kolejność zwiedzanych obiektów ustalana jest indywidualnie i uzależniona od możliwości wejść (rezerwacji wstępów).
Kolejność zwiedzania ustala pilot, który nie oprowadza we wnętrzach obiektów i muzeów.

