Cesarski Wiedeń-Czeskie Morawy

Wiedeń to miasto z historią przez duże H. Każdy odwiedzający to miasto od razu to odczuje, gdyż z
historią zetknąć się tu można praktycznie na każdym kroku. Z każdej strony widać cesarskie godło.
Zewsząd patrzą na nas postacie Franciszka Józefa, Sissi i Karola Habsburga. Witryny sklepowe ozdobione
są hasłem "Dostawca na Dwór Królewsko-Cesarski". Po prostu każdy tu cofa się w czasie do okresu
Cesarstwa Austro-Węgierskiego.

Termin: 14-15.08.2022

cena: 500 zł i 700Kć i 10€

1 dzień: Wyjazd z Wrocławia ul.Petrusewicza(obok Aqua Parku) o godzinie 07:00.(zbiórka
15 minut wcześniej) Przejazd do Blanka na zwiedzanie największej atrakcji Morawskiego
Krasu Jaskini Macochy. Spacer zakończymy spływem podziemną rzeką Punkovą. Z
parkingu do jaskini i z powrotem pojedziemy specjalnym pociągiem. Przejazd do Czejkowic,
historia miasta związana jest z Zakonem Templariuszy, którzy przenieśli tu ze sobą, uprawę
winorośli. Pobudowali piwnice w XIIIw, które jak głosi legenda winne być tak szerokie, aby
mógł przejechać rycerz na koniu czy wóz z beczkami. Zwiedzanie piwnic zakończymy
degustacja 4 win z piwnic Templariuszy. Istnieje możliwość zakupu win. Przejazd do
hotelu****, zakwaterowanie w pokojach z łazienkami 2-3 osobowych, obiadokolacja, nocleg
2 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Wiednia. Spotkanie z lokalnym
przewodnikiem. Zwiedzanie rozpoczniemy od objazdu miasta wokół Ringu: secesja wiedeńska
Pałac Hofburg, Budowle Hundertwassera, Graben, Katedra św. Stefana, Opera Wiedeńska,.

Przyjazd do Wrocławia ok. godziny 21.00

cena zawiera:
• 1 nocleg w hotelu ****
• Transport autokarem, opłaty drogowe i parkingi
• 1x obiadokolację, 1 x śniadanie
• bilet wstępu do Piwnic Templariuszy
• degustacja 4 win z piwnic Templariuszy
• bilet wstępu do Jaskini Macochy z przewodnikiem
• spływ podziemną rzeką
• przejazd specjalnym pociągiem
• opiekę pilota
• ubezpieczenie NNW, KL i bagaż
• opłaty na TFG i TFP
•

Przewodnik lokalny w Wiedeń

•

System słuchawkowy Tour Guide

Rezerwacja i zapisy oraz wpłata 200zł do 26.07.2022. Pozostała kwota 300zł płatna do
03.08.2022
Wpłaty proszę dokonywać u p. Wiesławy Durejko tel. 509793 656 bądź na konto MTravel
Mariola Tymko tel 786 816 745
Numer konta;03 1090 2444 0000 0001 4959 6090. W temacie proszę podać Morawy-Wiedeń
14-15.08.22 i za kogo wpłata.

