Biuro Podróży Exodus

CZTERY STOLICE ŚRODKOWEJ EUROPY: PRAGA, WIEDEŃ, BUDAPESZT, BRATYSŁAWA
Złota stuwieżowa Praga, katedra z grobami czterech świętych, słynny most Karola - miejsce kaźni
Świętego Jana Nepomucena, ratusz z zegarem figuralnym Orloj, wiedeńskie walce, piękna cesarzowa
Sisi, rejs po modrym Dunaju, góra męczennika Gellerta, czardasz w czardzie, subtelna Bratysława
dawna stolica Węgier

BEZ PRZEJAZDÓW NOCNYCH !

3 OBIEKTY Z LISTY UNESCO !
Czas trwania: 4 dni
Terminy:
13.08.2022 - 16.08.2022 1299 PLN
Program:
01.dzień: 05.00 wyjazd z Zielonej Góry - parking pod CRS (wjazd od ul. Sulechowskiej). Można wsiadać
również w Żaganiu, Iłowej i Zgorzelcu (po umówieniu miejsca). Wyjazd z kraju: Hradek.
Zwiedzanie PRAGI (stolica i największe miasto Czech, lista UNESCO) klasztor loretański, pałac
Czerninów, zamek królewski Hradčany z katedrą św. Wita, dzielnica Mala Strana z kościołem św. Mikołaja,
most Karola, Trakt Królewski, ratusz z zegarem Orloj, kościół Matki Boskiej Tyńskiej, Teatr Stanowy, stary
rynek, plac Wacława (z przewodnikiem lokalnym). Czas wolny.
Około 20.00 zakwaterowanie w hotelu w Brnie. Obiadokolacja. Nocleg.
02.dzień: 06.30 śniadanie. 07.30 wyjazd. Wjazd do Austrii.
Zwiedzanie WIEDNIA (stolica i największe miasto Austrii, lista UNESCO) - gmach opery, ratusz,
parlament, pałac cesarski Hofburg z apatamentami cesarza Franciszka Józefa i cesarzowej Sissi, kościół
Augustianów, katedra św. Stefana, kościół krzyżacki, ogrody pałacu letniego Schönbrunn, budynki architekta
Hundertwassera (z przewodnikiem lokalnym). Czas wolny na słynnym deptaku Kärntner.
Wjazd na Węgry.
Około 21.00 zakwaterowanie w hotelu w Budapeszcie. Obiadokolacja. Nocleg.
03.dzień: 07.00 śniadanie. 08.00 wyjazd
Zwiedzanie BUDAPESZTU (stolica i największe miasto Węgier, lista UNESCO) - Góra Zamkowa w
Budzie (pałac królewski, Baszta Rybacka, kościół króla Macieja, pałac prezydencki, zamek Habsburgów),
Peszt (parlament, katedra, Plac Bohaterów, zamek Hunyadyego, opera), Wzgórze Gellerta z Pomnikiem
Wolności (wybitny punkt widokowy). Czas wolny na słynnym deptaku Vaci.
Możliwość udziału w rejsie statkiem turystycznym po Dunaju.
Wieczór folklorystyczny w węgierskiej czardzie z obiadokolacją, winem i muzyką na żywo.
Powrót do hotelu w Budapeszcie. Nocleg.
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04.dzień: 07.00 śniadanie. 08.00 wyjazd. Wjazd na Słowację.
Zwiedzanie BRATYSŁAWY (stolica i największe miasto Słowacji) - zamek, Wieża Michalska, stary i
nowy ratusz, stary rynek z fontanną Rolanda, katedra św. Marcina, pałac prezydencki, teatr narodowy,
deptak Hviezdoslavovo, Most Słowackiego Powstania Narodowego. Czas wolny.
Przejazd przez Czechy. Wjazd do kraju: Hradek.
Około 01.00 rozwiązanie grupy w Zielonej Górze parking pod CRS.
Rolex replicareplica watches ukOmega replica
W cenie:
autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) ok. 2000 km
noclegi: 3 x hotel***/****, pokoje 2/3-osobowe z łaz./WC/TV
wyżywienie: 3 śniadania (bufet) + 3 obiadokolacje (serwowane, napoje dodatkowo płatne)
wieczór folklorysyczny z winem i muzyką na żywo w tradycyjnej węgierskiej czardzie
pilot BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
koszty realizacji programu: zestawy słuchawkowe, opłaty wjazdowe i klimatyczne, przewodnicy lokalni
w Pradze, Wiedniu i Budapeszcie - 40 EUR (obowiązkowo, płatne w autokarze, kwota nie podlega
rozliczeniu)
apartamenty cesarskie i muzeum cesarzowej Sissi w Hofburgu - 20 EUR (dla chętnych, w przypadku
min. połowy uczestników)
rejs statkiem turystycznym po Dunaju 15 EUR (dla chętnych, tylko w przypadku min. połowy
uczestników!)
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 20 PLN (obowiązkowo, płatne w biurze przed
wyjazdem)
Uwaga: Przy długich przejazdach autokar zatrzymuje się na 15-minutowe postoje każdorazowo po około
4-godzinnej jeździe. Nie bierzemy odpowiedzialności za punkty programu niezrealizowane z przyczyn od nas
niezależnych.
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