Stowarzyszenie Geodetów Podróżników
W KRAKOWIE ZAPRASZA KOLEŻANKI I KOLEGÓW NA WYCIECZKĘ

Wiedeń, Mayerling, Baden
która odbędzie się w dniach 20 – 22. 09. 2019
PROGRAM WYCIECZKI

1 dzień - odjazd z Krakowa o godz. 6.00. Podróż przez Czechy. Przyjazd do Wiednia na Wzgórze Kahlenberg w Lesie Wiedeńskim malownicza panorama miasta i okolic, kościółek związany z pobytem króla Jana Sobieskiego. Spacer po wspaniałym ogrodzie Belweder w
stylu francuskim z fontannami, basenami i wodospadami. Krótki postój przy ciekawym architektonicznie budynku Hundertwasserhaus.
Obiadokolacja na Grinzingu przy muzyce. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.
2 dzień - śniadanie. Przejazd autokarem w rejon Lasku Wiedeńskiego i zwiedzanie: Mayerlingu - miejsca tragicznej śmierci arcyksięcia
Rudolfa i hrabianki Vetsery (neogotycki klasztor), Heiligenkreuz (opactwo cysterskie) i Baden - spacer po słynnym uzdrowisku z ciepłymi
źródłami (gotyckie i późnogotyckie kościoły, zabytkowe kamienice m.in. Dom Beethovena). Powrót do Wiednia pod kompleks pałacowo ogrodowy Schönbrunn - spacer po Parku (styl francuski, liczne rzeźby), przejście na Wzgórze Gloriette, zwiedzanie Pałacu Schönbrunn,
położonego w otoczeniu Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego oraz Ogrodów Pałacowych. Obiadokolacja.
Wieczorem przejazd na spektakl w Operze
Uwaga: W dniu 21.09.2019 o godz. 20:15 jest możliwość uczestniczenia w Koncercie Venna Hofburg Orchestra Wiener Musikverain
(muzyja Strauss'a i Mozart'a) - cena biletów 110 EUR, 85 EUR, 65 EUR i 45 EUR.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w tym koncercie wpłacają kwotę 100 EUR (do rozliczenia w zależności od ceny biletu
jaki uda nam się kupić) do dnia 10.07.2019 gotówką w EUR u Wojtka Wiechy lub Elżbiety Biel.
Osoby , które nie będą uczetniczyły w koncercie w tym czasie będą mogły zostać w hotelu lub na czas trwania koncertu pozostać
w okolicach budynku opery przez czas trwania koncertu.
Powrót do hotelu. Nocleg.
3 dzień - śniadanie. Przejazd do centrum Wiednia, objazd Ringiem. Spacer po Starym Mieście: Hofburg - zimowa rezydencja Habsburgów,
pomnik Marii Teresy stojący między budynkami Muzeum Sztuk Pięknych (jedne z najbogatszych na świecie zbiory dzieł sztuki) i Muzeum
Przyrodniczego, Kohlmarkt, Opera, ulice Graben i jedna z najelegantszych ulic Wiednia - Kärtnerstrasse, późnogotycka Katedra św.
Szczepana. Odjazd autokaru do Polski. Obiadokolacja w Czechach. Przejazd przez Czechy. Powrót do Krakowa ok. godz. 21.00.

CENA: 1000 ZŁ
Dopłata do pokoju 1-osobowego : 250 zł
Cena obejmuje: 2 noclegi w hotelu *** Radlinger w Wiedniu ( pokoje 2-,3-os. z łazienkami), 2 śniadania/ bufet/,
3 obiadokolacje, w tym jedna na Grinzingu przy muzyce, opiekę pilota, autokar komfortowy, ubezpieczenie NNW,
KL, podatek na TFG.
Należy zaopatrzyć się w ok. 50 EUR na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz obligatoryjnego przewodnika
miejskiego w Wiedniu oraz zestaw tour guide.

Zapisy przyjmowane są u koleżanki Elżbiety Biel tel. 604 298 129
u kolegi Wojtka Wiechy tel. 600 358 300 do dnia 10.07.2019r.
Wpłata w wysokości 1000 zł do 30.08.2019 r.
Wpłaty można dokonywać na konto: Elżbieta Biel nr 74 1020 2906 0000 1802 0078 4553
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