
Jarmarki Bożonarodzeniowe w Wiedniu 

pachnącym piernikami, grzanym winem i …….. 
 

TERMINY: dowolne 

 
 

CENA: 150 PLN + 25 EURO 

 
 

          
 

1 dzień - sobota: 

Wyjazd z Bytomia /może być inne miasto/ o godzinie 02:00. Przekroczenie granicy w Cieszynie. Przejazd tranzytowy przez Czechy 

oraz około godzinny postój przeznaczony na posiłek (koszt około 150 KĆ). Przyjazd do Znojma (granica między Czechami              

a Austrią – dawna strefa wolnocłowa), czas wolny na dokonanie zakupów. Przyjazd do Wiednia w godzinach rannych. W programie 

m. in. Zwiedzanie:  

Kahlenberg – kościół oraz panorama stolicy z tarasu widokowego; Schönbrunn – zamek, park oraz obiekty parkowe; Belweder; 

Stare Miasto: Katedra Św. Stefana; Hofburg: park miejski w którym znajduje się pomnik J. Straussa…. Podczas zwiedzania miasta  

będzie okazja podziwiać piękne stragany na których można kupić pyszne i aromatyczne pieczone kasztany oraz grzane wino. 

Przejazd metrem na Pratel. Czas wolny w centrum rozrywki. Wyjazd z Wiednia w godzinach nocnych 

 

2 dzień - niedziela: 

Wyjazd z Wiednia w godzinach nocnych. Przejazd tranzytowy przez Czechy. Postój przeznaczony na posiłek (koszt około 150 KĆ). 

Przyjazd do Polski w godzinach rannych. Zakończenie wycieczki. 

 

CENA ZAWIERA: 

- przejazd autokarem klasy lux 

- ubezpieczenie KL + NNW 

- opieka pilota oraz przewodnika na terenie Wiednia 

- realizacja powyższego programu 

- podatek VAT oraz KFT 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

- opłaty za bilety wstępów do zwiedzanych obiektów (25 Euro / os. – obowiązkowo płatne u pilota) 

 

WAŻNE INFORMACJE 

 kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie,  

 możliwość odprawienia Mszy świętej na Kahlenbergu 

 kalkulacja przygotowana dla grupy min. 45 osób płatnych 

 program jest ramowy i z przyczyn niezależnych od organizatora może ulec drobnym zmianom. 

 pilot nie jest przewodnikiem i nie oprowadza po muzeach - robi to lokalny przewodnik.  
 

Organizator: 

Biuro Turystyczne „EVI TRANS” Ewa Bąk 

Ul. Piłsudskiego 26/4, 41-902 Bytom 

Tel. 0-881-587-798 

E-mail: ewa.bak@op.pl 
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