ŚWIĄTECZNA BRATYSŁAWA oraz
CESARKI WIEDEŃ W ADWENTOWYM NASTOJU
Wyjazd łączy w sobie elementy zwiedzania (Bratysławy, Wiednia) z możliwością
pobytu na słynnych jarmarkach adwentowych : kameralnym, ale bardzo pięknym w
Bratysławie oraz najsłynniejszym w Europie jarmarku w Wiedniu. Niezwykła
atmosfera przedświąteczna, pięknie udekorowane i oświetlone stolice Słowacji i
Austrii, zapach grzanego wina, cynamonowych ciasteczek i regionalnych specjałów
02.12 sobota
Wyjazd z Łazisk w godzinach ok. 06.00/07.00
- przejazd do Bratysławy, po drodze krótki spacer po Trenczynie
– spacer z przewodnikiem po zabytkowej części miasta: od Zamku Bratysławskiego
przez Dzielnicę Żydowską na Plac Hviezdoslava ze Słowackim Teatrem Narodowym i
Filharmonią, Rynek Starej Bratysławy z zabytkowym ratuszem miejskim i fontanną
ostatniego szlachetnego rycerza średniowiecznej Europy – Rolanda
-Plac Prymasowski z pałacem arcybiskupów bratysławskich – kościół franciszkanów,
katedra koronacyjna św. Marcina – powrót do autokaru na nabrzeżu Dunaju
-Czas wolny na kameralnym ale niezwykle uroczym Jarmarku Adwentowym w
Bratysławie obejmującym plac Główny, Franciszkański i Hviezdoslava
-przejazd do hotelu pod Bratysławą (Senec), zakwaterowanie, obiadkolacja,nocleg

Na jarmarkowych stoiskach spotkać można typowe regionalne potrawy (loksze, pieczone
kiełbaski i gęsi, kapuśniak, pagacze – ciastka skwarkowe, chleb ze smalcem i cebulką,
potrawy mięsne i rybne z grilla) oraz typowe napoje (grzane wino, pitny miód - medovina,
grog i poncz) oraz strudle makowe, orzechowe i serowe, pierniki miodowe oraz oblatki.
Oprócz jedzenia na Kiermaszu Bożonarodzeniowym kupić będzie można upominki i drobiazgi
związane ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia - wyroby ze skóry, szkła,
ceramiki, wikliny, drewna, liści kukurydzy, pszczelego wosku itd.

03.12 niedziela
Śniadanie
Przejazd do Świątecznego Wiednia. W okresie Adwentu ulice Wiednia błyszczą tysiącami
świateł, a deptak Graben przypomina ogromną salę balową – zdobią go lampiony podobne do
kryształowych żyrandoli. Bajkowy Wiedeń wart jest zobaczenia.
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem- m.in.: Kościół Wotywny, Uniwersytet Wiedeński,
Ratusz Miejski, Teatr Zamkowy, Parlament – przejście do Ogrodu Różanego zamku
Hofburg, pomnik Sissi, świątynia Tezeusza, Plac Bohaterów, Hofburg – dla chętnych
możliwość zwiedzania apartamentów cesarskich, muzeum porcelany i sreber oraz
Muzeum Sissi (zamiennie za czas wolny na jarmarkach, koszt biletu wstępu 14€).
Czas na kawę po wiedeńsku – czas wolny na indywidualny spacer po reprezentacyjnym
deptaku Wiednia oraz czas wolny na Placu Marii Teresy, pod Katedrą, Starym Mieście i w okolicy
Ratusza, gdzie w okresie przedświątecznym odbywają się słynne wiedeńskie jarmarki, których
tradycja sięga blisko 700 lat

Krypty cesarskie oraz „fontanna czterech rzek imperium”. Przejście do głównego
kościoła Wiednia – katedry św. Szczepana.
Możliwość zakupienia obiad w restauracji w centrum Wiednia, ok. 13 €
Wyjazd z Wiednia ok. 17.00

Koszt: 348zł/os
Świadczenia:
- przejazd autokarem LUX, opłaty drogowe i parkingowe
- Poczęstunek kawą, herbatą w autokarze podczas przerwy postojowej 1 dnia
- 1 nocleg w Hotelu***w Sencu, pokoje 2 osobowe z łazienkami
- 1 obiad w Sencu (zupa, danie główne, napój)
- 1 śniadanie bufetowe
- Opieka pilota (oprowadza grupę po Wiedniu i Bratysławie)
- Ubezpieczenie KL i NNW nie obejmujące chorób przewlekłych (dopłata za
ubezpieczenie od chorób przewlekłych 4zł/os/doba)
- Podatek VAT Marża

