
JARMARK ŚWIĄTECZNY - BRATYSŁAWA - WIEDEŃ 
 

TERMIN: dowolny 
 

 

CENA: 350 PLN + 30 Euro 
 

         
 

Weź udział w wyjątkowym jarmarku świątecznym, skosztuj tradycyjnych specjałów regionalnych, wsłuchaj się w koncertujących 

muzyków, wybierz najlepsze świąteczne prezenty dla swoich bliskich. I przede wszystkim: baw się dobrze !! Bratysława i Wiedeń 

nastraja się świątecznie. Otulający małe drewniane budki aromat kandyzowanych owoców, grzanego wina, pierników i innych 

przysmaków, ma cudowną moc przyciągania, a królewska stolica Austrii jest oświetlona wręcz bajecznie. Ogrzewając się przy 

szklance ponczu, smakując pieczone kasztany i inne świąteczne przysmaki ze zdziwieniem odkrywamy, że świąteczny jarmark 

zachował ten sam czar, który pamiętamy z własnego dzieciństwa. 

PROGRAM RAMOWY 

Dzień 1 

Wyjazd z Polski o godzinie 5:00. Przejazd do WIEDNIA w godzinach porannych. Zwiedzanie: Kahlenberg – miejsca z którego król 

Polski Jan III Sobieski poprowadził zwycięską ligę przeciw Turkom, przejazd do miasta.  W programie spacer po mieście: Opera, 

Hofburg (zimowa rezydencja cesarska), Teatr Dworski, ulica Graben z Kolumną  Morową, Katedra św. Szczepana, Ratusz - to tutaj 

będzie czas na udział w spektakularnym, kolorowym i pachnącym grzanym winem jarmarku bożonarodzeniowym, obiadokolacja. 

Wieczorem przejazd na nocleg do Czech / na Słowację. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Hodonina / Bratysławy, nocleg.  

Dzień 2 

Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd na Wzgórze Zamkowe w BRATYSŁAWIE: panorama miasta, Hrad i gmach parlamentu. 

Spacer do Katedry św. Marcina - miejsca koronacji królów z dynastii Habsburgów, Rynek Główny z Rynkiem Franciszkanów, Pałac 

Prymasowski, Stary Ratusz (Radnice), Brama Michalska. Czas wolny i udział w jarmarku w stolicy Słowacji.  Wyjazd z Bratysławy          

i przejazd do czeskich Czejkowic gdzie wyjdziemy na spotkanie z historia tajemniczego bractwa Templariuszy. Zwiedzanie winnicy        

i degustacja pysznych morawskich win. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przyjazd do kraju             

w późnych godzinach wieczornych. 

CENA ZAWIERA 

 przejazd autokarem klasy lux (WC, DVD, barek, klimatyzacja) 

 1 nocleg ze śniadaniem w hotelu w okolicy Hodonina / Bratysławy (hotel turystyczny, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami),  

 obiadokolacja w Wiedniu 

 opiekę pilota podczas wyjazdu  

 ubezpieczenie KL , NNW 

 podatek VAT  
CENA NIE ZAWIERA 

 biletu wstępu do zimowej rezydencji Habsburgów w Hofburgu i opłaty za lokalnego przewodnika w Wiedniu i w Bratysławie 

(30 euro od osoby) 

WAŻNE INFORMACJE 

 kolejność zwiedzania może ulec zmianie, wyjazd możliwy do realizacji przy minimum 45 osobach, 

 cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie,  

 ewentualna dopłata do pokoju 1 – osobowego: 65 zł.  

 możliwość odprawienia Mszy świętej na Kahlenbergu 
 

Organizator: 

Firma Usługowa EVI TRANS Ewa Bąk 

Ul. Piłsudskiego 26/4, 41-902 Bytom 

Tel. 0-881-587-798             E-mail: ewa.bak@op.pl 

mailto:ewa.bak@op.pl

