
AGAT Biuro Usługowo Handlowe
ul. Mikulińska 37, Mikulin

23-200 Kraśnik
tel.: 81 884 01 37

*** BLISKIE KRAJE ***
CESARSKI WIEDEŃ

I DZIEŃ 
Wyjazd z Polski z wcześniej ustalonego miejsca, o ustalonej godzinie.
Przyjazd do Bratysławy – krótkie zwiedzanie stolicy Słowacji: zamek,
rynek, Stare Miasto i pałac Biskupi, czas wolny. Zakwaterowanie w
hotelu w Bratysławie – centrum miasta. Obiadokolacja, nocleg.

II DZIEŃ 
Po śniadaniu wyjazd z hotelu do Wiednia, zwiedzanie: dawna letnia
rezydencja cesarska Schonbrunn, spacer po romantycznym parku z
Gloriettą – punktem widokowym. Następnie Belweder z pięknymi
ogrodami, Ringstrasse – wspaniały bulwar wiedeński, mogą tu Państwo podziwiać okno wystawowe 
ówczesnej monarchii naddunajskiej, Parlamet gdzie spotykają się członkowie Austriackiego 
Zgromadzenia Narodowego, Ratusz wzorowany na ratuszu w Brukseli. Czas wolny. Powrót do hotelu 
obiadokolacja. Nocleg.

III DZIEŃ 
Po śniadaniu ciąg dalszy zwiedzania stolicy Austrii: budowle
Hundertwassera, kościół Karola Boromeusza, spacer po centrum –
gotycka Katedra Św. Szczepana, która słynie ze swoich kolorowych
dachówek, Hofburg – rezydencja cesarska, Ulica Graben, Plac Św.
Szczepana oraz Karntnerstarsse – wspaniały bulwar otoczony
eleganckimi sklepami i kawiarenkami. Czas wolny. Po południu
przejazd na jedno z okolicznych wzgórz Lasku Wiedeńskiego –
Kahlenberg w miejsce z którego Jan II Sobieski dowodził bitwą o
Wiedeń – rozpościera się stąd niepowtarzalny widok na całe miasto. Na
zakończenie dnia proponujemy pobyt w Grinzingu –  tradycyjną wioskę
winiarzy słynącą z niezliczonej ilości restauracji, winiarni, kawiarni.
Czas wolny. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.

Cena za os.  Od 590 zł/os.

Cena zawiera:
 przejazd luksusowym autokarem (WC, 

barek, DVD)
 zakwaterowanie w hotelu ***, 2 noclegi w 

Bratysławie
 wyżywienie HB: śniadania i obiadokolacje
 opiekę pilota
 ubezpieczenie turystyczne Europa Travel

Cena nie zawiera:
 napoi do obiadokolacji
 biletów wstępu i przewodników lokalnych, 

ok 80EUR/os.

Biuro Podróży AGAT – Organizator wycieczek w Polsce i całej Europie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Programy dopasowane do grupy, komfortowe autokary, ciekawe wycieczki, sprawdzeni piloci. Rezerwuj na

www.agattravel.pl oraz www.agat.eu ZAPRASZAMY


