
       AGAT Biuro Usługowo Handlowe
ul. Mikulińska 37, Mikulin

23-200 Kraśnik
                                                         tel.: 81 884 01 37

 AUSTRIA – ALPEJSKIE PRZYJEMNOŚCI
Dolina Wachau, Wodospady Krimml, Salzburg, Innsbruck

Dzień 1 / Dzień 2
20:00 - Wyjazd. Przejazd nocny przez Polskę, Czechy i Austrię. Postój na poranną toaletę.
Ok.07:00 - Poranna toaleta i śniadanie we własnym zakresie.  
08:00 - Przyjazd do Krems – miasta ze średniowiecznymi murami i historyczną zabudową. 
08:00-09:00 – Spacer po Krems
09:30-11:30 - Wizyta w Durnstein – mieście, gdzie więziono Ryszarda Lwie Serce. 
11:30-12:00 - Przejazd do Melk
12:00 – 14:30 - Zwiedzanie największego w Austrii barokowego zespołu klasztornego – Opactwa 
Benedyktynów z XVII w. – znane z powieści Umberto Eco Imię Róży. 
14:30- 18:30 - Przejazd do hotelu.
ok. 19:00 - Obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3  
07:00 - Śniadanie. 
08:00- 09:00 - Przejazd do Krimml. 
09:00-11:30 - Wizyta w Krimml - Krimmler Wasserfälle na rzece Krimml, w pobliżu miejscowości 
o tej samej nazwie, położonej w zachodniej części pasma Wysokich Taurów w Narodowym Parku 
Hohe Tauern. Wodospad składa się z trzech kaskad, które opadają z wysokości około 380 metrów 
(słynna Niagara ma 50 m), co czyni go pod względem wielkości na pierwszym miejscu w Europie 
oraz piątym na świecie. Piesza wycieczka.
11:30-13:30 - Przejazd trasą widokową przez PRZEŁĘCZ GERLOS, Dolinę Zillerltal do 
miejscowości Innsbruck.
14:00-17:00 - Zwiedzanie pięknego alpejskiego miasta - stolicy Tyrolu, położonego nad rzeką Inn 
w otoczeniu górskich szczytów. Spacer po zabytkowym średniowiecznym centrum. Ozdobiony 
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złotym dachem Goldenes Dachl - rezydencja zbudowana w XV w. dla cesarza Maximiliana I, 
dziedzińce Hofburga i katedra św. Jakuba. 
17:00-20:00 -Powrót do hotelu. 
Obiadokolacja. 
ok. 21:00 – Wieczór tyrolski z muzyką na żywo

Dzień 4 
07:00 - Śniadanie. 
08:00-09:00 - Przejazd do Werfen 
09:00-12:00 - Zwiedzanie malowniczo położonego na wzgórzu zamku Hohenwerfen. 
12:00-13:00 - Przejazd do Hallstatt - jednego z najpiękniej położonych miasteczek w Alpach, 
słynącego od pokoleń z wydobycia soli. Hallstatt "przytula" się do stromych zboczy gór i 
"przegląda" w tafli jeziora Hallstättersee.
13:30-15:00 - Przejazd do SALZBURGA - jednego z najpiękniejszych miast Austrii. 
15:00-18:00 - Zwiedzanie STAREGO MIASTA m.in.: KATEDRA ŚW. RUPRECHTA, KOŚCIÓŁ
ŚW. PIOTRA. Spacer ULICĄ GETREIDEGASSE, czas wolny. Wyjazd na GÓRĘ MNICHA, 
zwiedzanie średniowiecznej TWIERDZY HOHENSALZBURG ) - panorama miasta. Spacer po 
ogrodach arcybiskupich MIRABELL. 
18:00-20:00  - Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 5 
07:00 - Śniadanie. 
08:00 - Wykwaterowanie z hotelu i wyjazd w kierunku Polski. 
12:00-14:00 - Wizyta w Czeskim Krumlovie z piękną starówką i malowniczym zamkiem 
ok. 18:00 przerwa na posiłek, przy autostradzie w Czechach: Motorest Rohlenka
ok. 24:00 - Powrót 

 Cena za  os.*  od 1150 zł

* Cena może ulec zmianie po potwierdzeniu cen noclegów i ostatecznej liczby uczestników 
wycieczki.

Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem AGAT, 
- 3 noclegi
- wyżywienie HB – 3 śniadania i 3 obiadokolacje
- opiekę wykwalifikowanego pilota podczas całej 
wycieczki
- ubezpieczenie turystyczne, TU EUROPA, KL 15 000 
EUR, NNW 3000 EUR, BP 300 EUR
- składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera:
- obiadu w dniu powrotu
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
- napojów do obiadokolacji
- lokalnych przewodników
- taksy klimatycznej w hotelu
- zestawu słuchawkowego tour guide
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