WIEDEŃ I DOLINA WACHAU
AUTOKAROWA PIELGRZYMKA DO WIEDNIA – 5 DNI

ALTOTTING – MARKTL – MELK – DOLINA WACHAU – WIEDEŃ
| TERMIN: np. 30.09 – 04.10.2022 r.
| CENA:
630 EUR/os. – dla grupy 46 osób
| CENA:
680 EUR/os. – dla grupy 36 osób
| PROGRAM:
Dzień 1: WYJAZD – ALTOTTING - MARKTL
O ustalonej godzinie spotykamy się na wyznaczonym parkingu. Pakowanie bagaży i wyjazd na pielgrzymkę. W tym
dniu przyjedziemy do Altotting, głównego ośrodka kultu maryjnego w Niemczech. Nawiedzimy kościółek Matki Bożej
Łaskawej, gdzie znajduje się cudami słynąca drewniana figura Matki Bożej zwana Czarną Madonną. Następnie wizyta
w Marktl, miejscu urodzenia Papieża Benedykta XVI. Wieczorem udamy się do hotelu. Zakwaterowanie,
obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2: MELK – DOLINA WACHAU
Rano śniadanie. Następnie przejedziemy do malowniczego regionu Wachau w Austrii, wpisanego na Listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO, gdzie podróżować będziemy wzdłuż Dunaju, winnic, sadów morelowych i malowniczych,
średniowiecznych miasteczek. Zwiedzimy barokowe opactwo Benedyktynów w Melku, o którym pisał Umberto Eco w
powieści "Imię Róży". Następnie udamy się do miasteczka Dürnstein, gdzie znajdują się ruiny zamku i fragmenty
murów średniowiecznych wraz z najstarszą bramą. Czas wolny na zakup pamiątek i regionalnych wyrobów
morelowych, z których słynie region Wachau (konfitury, nalewki, Schnapsy, wina). Przejazd do hotelu w Wiedniu.
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3: WIEDEŃ
Po śniadaniu zwiedzanie Wiednia, stolicy Austrii. Panoramiczny objazd reprezentacyjną ulicą Ringstrasse, przy której
powstały najważniejsze budowle miasta: zobaczymy słynny Ratusz, Parlament, Teatr, wiedeńską Operą, muzea oraz
parki. Następnie przejedziemy na Wyspę Dunajską i do nowoczesnej dzielnicy UNO CITY. Wizyta w ogrodach
kompleksu pałacowego Belweder (z zewnątrz). Przejdziemy spacerem po Starym Mieście, podczas którego zobaczymy
rezydencję cesarską Hofburg, eleganckie ulice Kohlmarkt i Graben, Katedrę św. Szczepana, Dom Mozarta, siedzibę
Zakonu Krzyżackiego. Czas wolny. Kolacja w centrum Wiednia. Następnie zapraszamy na koncert muzyki klasycznej.
Powrót do hotelu na nocleg.
Dzień 4: WIEDEŃ
Śniadanie. W tym dniu odkryjemy modernistyczną architekturę Wiednia przedstawioną w dziełach Hundertwassera.
Następnie udamy się na zwiedzanie letniej rezydencji cesarskiej Schoenbrunn (komnaty, ogrody). Czas wolny. Na
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koniec dnia przejedziemy do dawnej wioski winiarzy Grinzing. Kolacja w tradycyjnej gospodzie, posiadającej prawo do
wyszynku młodego wina „Heuriger”. Powrót do hotelu na nocleg.
Dzień 5: KAHLENBERG – POWRÓT DO NIEMIEC
Rano, po śniadaniu wyjazd w kierunku Niemiec. Udamy się jeszcze na wzgórze Kahlenberg, które znane jest każdemu
Polakowi jako miejsce Odsieczy Wiedeńskiej i „bitwy pod Wiedniem” dowodzonej przez króla Polski Jana III
Sobieskiego. Po zakończeniu zwiedzania powrót do Offenbachu. Zakończenie pielgrzymka w późnych godzinach
wieczornych.
| CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem na trasie pielgrzymki: klimatyzacja, WC, rozkładane fotele
• 4 noclegi w hotelach 3*/ 4*, (pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami)
• wyżywienie 2 x dziennie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje (w tym dwie na mieście)
• opiekę doświadczonego pilota
• ubezpieczenie Signal Iduna: KL (30 000 EUR), NNW (15 000 PLN), bagaż (1 000 PLN) z uwzględnieniem ryzyka
chorób przewlekłych oraz Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami
• przedstawiony program pielgrzymki
• podatek VAT
| CENA NIE ZAWIERA:
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, kosztu wejścia na koncert, słuchawek, taks
klimatycznych, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (łącznie ok. –
185 EUR/os.(kwota dla grupy 46 os) płatne u pilota w autokarze). Podana kwota jest orientacyjna i może ulec
zmianie. W trakcie trwania sezonu ceny biletów wstępu zmieniają się dynamicznie, niezależnie od Orlando Travel).
• napojów do obiadokolacji
• dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym rezygnacji spowodowanych
zachorowaniem wskutek Sars-Cov1 i Sars-Cov2) oraz przerwania imprezy turystycznej spowodowanego
zachorowaniem na COVID-19 (50 EUR/os.– płatne w dniu zapisu na pielgrzymkę)
• dopłaty do pokoju jednoosobowego (na zapytanie)
• wydatków własnych
• świadczeń niewymienionych w ofercie
| WAŻNE INFORMACJE:
1. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów.
2. Gwarantujemy rezerwację Mszy św. w szczególnych miejscach na trasie zwiedzania.
3. Cena skalkulowana dla grupy 46 osób.
4. Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (ujęte w części CENA NIE
ZAWIERA) z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 22.12.2020 r. (poz. 2372, 2379).
5. Aktualne informacje dotyczące warunków wjazdu na teren poszczególnych krajów przez polskich obywateli znajdą
Państwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych Informacje dla
niemieckich obywateli znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Niemiec,
stronie Instytut Kocha oraz Ministerstwie ds. Migracji Republiki Niemiec. Podróżni zobowiązani są spełnić wymienione
na stronie rządowej warunki (w tym te dotyczące wymaganych dokumentów). Warunki wjazdowe, w tym obostrzenia
z tytułu Covid-19, mogą ulec zmianie. W przypadku konieczności wykonania testów COVID-19 ich koszt i wykonanie leżą
po stronie Uczestnika. Zmiana warunków wjazdowych nie stanowi podstawy do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu.
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