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Wiedeń i Bratysława 
 

24-27 maja 2023 
 
Program wycieczki: 
 

Dzień 1 

Zbiórka uczestników, wyjazd z Warszawy o godz. 5.00. 

Przejazd na Słowację. 

Bratysława – krótkie zwiedzanie z przewodnikiem słowackiej stolicy: zamek, parlament, konkatedra św. 

Marcina, Pałac Arcybiskupi, Brama Michalska, rynek Starego Miasta, ratusz, spacer po ciekawych zakamarkach 

starówki. 

Zakwaterowanie w hotelu*** w Bratysławie. 

Obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 2 

Śniadanie 

Przejazd do Austrii 

Wiedeń – zwiedzanie miasta z polskojęzycznym przewodnikiem. Objazd miasta autokarem po Ringestrase 

okalającym stare miasto, ratusz miejski, Plac Marii Teresy z pomnikiem cesarzowej i gmachami muzeów 

historycznych , Hofburg – imponująca rezydencja królewska w samym centrum Wiednia, zwiedzanie Muzeum 

Sissi w Hofburgu (wnętrza) , spacer głównymi deptakami Starego Miasta, katedra św. Szczepana, Kolumna 

Morowa, parlament, Hundertwasserhaus House – kolorowy dom z różnorodnością okien, wież z cebulastą 

kopułą, małych balkonów, falistych fasad oraz ogrodów na dachu, które do złudzenia swoją architekturą 

przypominają słynne barcelońskie domy autorstwa Gaudiego, zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej. 

Powrót do hotelu w Bratysławie, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu 

Przejazd do Wiednia. 

Wiedeń – ciąg dalszy zwiedzania miasta z polskojęzycznym przewodnikiem: Kahlenberg – wzgórze, z którego 

Sobieski ruszył na odsiecz Wiednia, Grinzing – słynna dzielnica usłana winnicami, Schoenbrunn – spacer po 

parku letniej rezydencji cesarskiej, Prater – czas na zabawę w najstarszym wesołym miasteczku w Europie ze 
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słynnym diabelskim młynem (bilety na poszczególne atrakcje dodatkowo płatne – średnio 5-8 euro jeden 

przejazd). 

Przerwa na posiłek ( we własnym zakresie lub fakultatywny obiad). 

Wyjazd w drogę powrotną (nocny przejazd). 

Dzień 4 

Zakończenie wycieczki pod szkołą we wczesnych godzinach porannych. 

Fakultatywnie proponujemy:  

- obiad trzeciego dnia wycieczki – dodatkowo płatny 25 euro/osoba 

- ubezpieczenie kosztów rezygnacji – dodatkowo płatne od 3% ceny wycieczki 

 

 

Cena: 1310 zł/osoba (dla grupy 46-55 uczestników + 4 opiekunów gratis) 

 

Cena zawiera: 
 zakwaterowanie 
 wyżywienie zgodnie z programem 
 przejazd autokarem 
 opiekę pilota na całej trasie wycieczki 
 realizację programu 
 opłaty parkingowe i drogowe 
 ubezpieczenie NNW do kwoty 15 000 zł w wersji standard 
 ubezpieczenie KL do kwoty 25 000 euro/osoba 
 podatek vat 
 miejsca gratis dla opiekunów 
 składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i Pomocowego 

 
 

Cena nie zawiera: 
 przewodników lokalnych i biletów wstępu – dodatkowo płatne 50 euro/osoba  
 wydatków własnych 
 punktów programu proponowanych jako fakultatywne  
 zapewnienia specjalistycznej diety (typu np. wegetariańska, bezglutenowa itp.) 

 
Zakwaterowanie: 

 hotel*** Nivy w Bratysławie, pokoje z łazienkami 
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Uwagi: 
 wszyscy uczestnicy muszą p[osiadać dowody osobiste lub paszporty 
 program jest ramowy (kolejność zwiedzania może ulec zmianie) 
 prosimy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro 

Podróży RAFA oraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (dostępne na www.bprafa.pl w zakładce 
„ważne dokumenty”)  

 zgłoszenia specjalnych diet podczas wycieczki (np. wegańskich, bezglutenowych itp.) przyjmujemy naj-
później na 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Zapewnienie diety wiąże się z dodatkową opłatą 20 
zł/osoba za każdą dobę pobytu 

 zachęcamy do wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji które na wypadek np. choroby uniemożli-
wiającej udział w wyjeździe gwarantuje zwrot 100% ceny wycieczki. Istnieje możliwość rozszerzenia 
ochrony o ryzyko kwarantanny i zachorowania na COVID. 

 Na dodatkową opłatę w wysokości 50 euro osoba składa się: 
o Usługa przewodnicka w Wiedniu (dwie tury po 4 godziny) 
o Usługa przewodnicka w Bratysławie (tura 3 godziny) 
o Bilety wstępu do Hofburgu (Muzeum Sisi i komnaty królewskie) 
o Wynajęcie zestawów słuchawkowych tour guide na cały czas trwania wycieczki 

 


