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Impreza Turystyczna numer 106 / 2020 

Mariazell, Melk, Dolina Wachau 

WIEDEŃ  w 3 dni: 23-25.10.2020r.  
 
 

 

1 dzień - piątek: 

Wyjazd godz. 6.30 z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka tężnia), po zgłoszeniu 

godz. 6.45 z Katowic (ul. Andrzeja), godz. 7.05 z Gliwic (Plac Piastów), przejazd 

przez Ostrawę, Brno do WIEDNIA. Zwiedzanie: Leopoldsberg, Kahlenberg 

(kościół św. Józefa związany z Janem III Sobieskim), Schönbrunn* (letnia 

rezydencja Habsburgów – trasa GRAND TOUR 40 pokoi, audio przewodnik 

w języku polskim, Glorieta) czas na wytchnienie. Przejazd do hotelu w Wiedniu, 

zakwaterowanie, obiadokolacja – nocleg.   

2 dzień - sobota: 

Śniadanie, przejazd do miejscowości MELK, przez Dolinę Wachau, która rozciąga 

się na przestrzeni ok. 40 km, od 2000 roku na liście UNESCO, wpisana za swe walory 

widokowe, architektoniczne i kulturowe. Zwiedzanie słynnego opactwa 

Benedyktyńskiego – zamku*, gdzie biblioteka liczy ok. 100 tys. woluminów. 

Przejazd do MARIAZELL do Alpejskiego Sanktuarium Matki Bożej - Matki 

Austrii, Ludów Słowiańskich i Węgrów to Bazylika Narodzenia NMP. W 2017r. 

miasto obchodziło swoje 860-lecie lokacji, odwiedził je Jan Paweł II (1983r.) 

i  Benedykt XVI (2007r.). Wyjazd kolejką górską na Bürgeralpe* (Alpy austriackie, 

gdzie znajduje się miasteczko drwali, wieża widokowa Johana).  

Powrót do hotelu w Wiedniu, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień - niedziela: 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do centrum Wiednia, zwiedzanie Ringu 

Wiedeńskiego Opera, Parlament, Ratusz, Uniwersytet Wiedeński, Burgteater, 

Hofburg, kościół św. Piotra i Pawła, Katedra św. Szczepana, czas wolny na 

wytchnienie. Przejazd do dzielnicy młodego wina – Grinzing, czas na posiłek 

i degustację młodego wina**.  

Przyjazd do Chorzowa przez Gliwice,  Katowice ok. godz. 21.30. 
 

VERTE ! 

http://www.chorzow.travel.pl/


 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty parkingowe i autostradowe,  

• dwa noclegi w hotelu (pokoje 2 - 3 os., wc, łazienki),  

• 2 x obiadokolacja i 2 x  śniadanie (bufet) w hotelu,  

• opieka pilota – przewodnika,  

• rezerwacja wstępów do obiektów,  

• degustacja wina z obiadem (w opcji)**,  

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• obowiązkowa składka Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,  

• ubezpieczenie Signal Iduna KL 25 000 €, NNW 20 000 zł i bagaż 1000 zł, 

• podatek VAT. 

    

       koszt wycieczki: 748 zł 
   koszt wycieczki z rabatem: 722 zł 

 

          (członkowie PTTK – skł. 2020r., Karta Turysty CCIiT) 
 

        

*dodatkowo na wstępy: ok. N: 65 euro (osoby dorosłe), U: 40 euro (dzieci, uczniowie, studenci) 

** degustacja młodego wina 0,5 l z winner sznycel z sałatą i ziemniakami  koszt – 80 zł 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 200 zł przy zgłoszeniu, pozostała kwota na 3 tygodnie przed wyjazdem 

(w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach turystycznych, które są dostępne w biurze CCIiT). 
Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 

 Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w dniu wpłaty zaliczki. 
 

 O miejscu w autokarze decyduje data zapisu wraz wpłatą zaliczki za wycieczkę, ponieważ uczestnicy 
wchodzą do autokaru w takiej kolejności w jakiej dokonywali wpłat (dotyczy tylko wsiadania w Chorzowie),  

należy być 20 min przed podaną godziną wyjazdu. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc. 
Osoby niepełnoletnie tylko pod opieką osób dorosłych. 

 
 

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 0048 502 46 38 28 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 

 konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Wiedeń” 
  

UWAGA: ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych uczestnicy powinni posiadać 
osobiste środki ochrony (maseczki), jak również powinni bezwzględnie przestrzegać aktualny 
regulamin zwiedzanego obiektu. Przy  korzystaniu z sytemu słuchawkowego audio tour guide 

zalecamy używanie własnych słuchawek.  
 

Realizacja programu wyjazdu należy do przewodnika – pilota i może ulec zamianie ze względu na organizacje 
wejść do zwiedzanych obiektów i aktualnych obostrzeń sanitarnych, pilot nie oprowadza po wnętrzach.  

 


