WIEDEŃ
9-13 czerwca 2016

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU
DZIEŃ 1 KUTNA HORA - CZECHY
Wcześnie rano wyjazd z Gorzowa. Przejazd przez Czechy i zwiedzanie
Kutnej Hory – miasta znanego z wyjątkowej architektury. W przeszłości
było to drugie po Pradze najbogatsze miasto Czech, gdzie niegdyś
wydobywano srebro. Przejście zabytkowymi uliczkami wśród których
dominuje efektowny kościół św. Barbary. Zabytki miasta w 1995r
zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Przyjazd do hotelu w Czechach i zakwaterowanie.
Otwarcie Konferencji i pierwsze spotkanie konferencyjne w hotelu.
Kolacja i nocleg.

DZIEŃ 2 WIEDEŃ
Po śniadaniu w hotelu przejazd do Wiednia. Objazd autokarem
wiedeńskiego Ringu - obwodnicy w centrum miasta, przy której znajdują
się: Urania - dawne Ministerstwo Wojny - Pocztowa Kasa
Oszczędności – Muzeum Rzemiosła Artystycznego - Park Miejski Opera - Muzeum Historii Sztuki i Muzeum Historii Naturalnej Parlament - Teatr Zamkowy - Ratusz – Uniwersytet - Budynek
Giełdy - Kościół Wotywny. Zakwaterowanie w hotelu w Wiedniu.
Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 3 WIEDEŃ
Po śniadaniu przejazd na Wzgórze Kahlenberg z Kościołem Św. Józefa
(pamiątki po tzw. Odsieczy Wiedeńskiej z 1683r)
Spacer z przewodnikiem po Starym Mieście: rezydencja cesarska
Hofburg, w której obecnie znajduje się m.in. Hiszpańska Szkoła Jazdy,
Biblioteka Narodowa, Skarbiec i Apartamenty Cesarskie, Kościół
Augustianów, siedziba Kanclerza, Plac Freyung, reprezentacyjne ulice
Kohlmarkt i Graben, barokowy Kościół Św. Piotra, Katedra, Hotel Sachera.
Popołudniu zwiedzanie gmachu Opery Wiedeńskiej – jednej
z najbardziej znanych na świecie.
Wieczór na Grinzingu – kolacja przy muzyce, wspólna zabawa. Vienna
by Night – przejazd oświetlonymi ulicami miasta.
Powrót do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 4 WIEDEŃ
Po śniadaniu wizyta w letniej rezydencji cesarskiej w Schönbrunn zwiedzanie reprezentacyjnych apartamentów dynastii Habsburgów oraz
spacer w ogrodach zwieńczonych Gloriettą.
Awangardowa
architektura przy
Hundertwasserhaus, przykłady
wiedeńskiej secesji – kamienice Otto Wagnera oraz Haus der Kunst.
Po południu wyjazd z miasta i przejazd na nocleg do hotelu w Czechach.

DZIEŃ 5 TELCZ
Po śniadaniu zakończenie konferencji, wykwaterowanie z hotelu i przejazd
do miasta Telcz, przez które niegdyś wiódł królewski trakt z Wiednia do
Pragi. Zabytki miasta są jednym z najlepiej zachowanych przykładów
architektury renesansowej w tej części Europy i od 1993r znajdują się na
liście UNESCO.
Po południu wyjazd w drogę powrotną. Powrót do Gorzowa w godzinach
wieczornych. Zakończenie imprezy.

CENA: 1250PLN/os w pokoju 2os
CENA ZAWIERA:
- przejazd wygodnym autokarem z wyposażeniem
- zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu w Czechach i 2 noclegi w hotelu
w Wiedniu (przedmieścia)
- wyżywienie 2 posiłki dziennie: śniadania i obiadokolacje (w tym wieczór
na Grinzingu)
- opieka pilota do dyspozycji grupy
- opieka lokalnego przewodnika w Wiedniu w języku polskim podczas
zwiedzania Starego Miasta
- grupowy check in w hotelach
- ubezpieczenie NNW i KL
- podatek VAT
CENA NIE ZAWIERA:
- napojów do kolacji
- wydatków własnych
Dodatkowo na koszty zwiedzania i opłaty drogowe należy przeznaczyć 33EUR/os.

