Morawski Kras – Wiedeń

Program ramowy:
1 dzień:
Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach nocnych. Przejazd do malowniczej krainy Morawski Kras,
znanej z niemal tysiąca jaskiń i podziemnych tuneli. Zwiedzanie jednej z najatrakcyjniejszych jaskiń
Punkveni, spływ łodzią rzeką Punkvą poprzez malownicze groty. Wyjazd kolejką linową nad
„Przepaść Macocha”. Wyjazd w kierunku Wiednia. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie, nocleg.
2 dzień:
Śniadanie. Przejazd do centrum Wiednia, spotkanie z przewodnikiem, objazd miasta Ringstrasse:
Muzeum Historii Sztuki i Historii Natury, Parlament, Ratusz, Kościół Wotywny, najstarsze
muzeum miasta – Sztuki Użytkowej, Park Miejski ze słynnym „złotym Straussem” - krótki spacer
po parku, Kursalon, zegar kwiatowy. Następnie Karlsplatz – Plac Karola ze słynnym Musikverein –
Towarzystwem Muzycznym, gdzie odbywa się koncert noworoczny, największym barokowym
kościołem Karola Boromeusza, Pawilony Otto Wagnera, secesja. Przejazd do Hundertwasserhaus „bajkowego domu” na którego dachach – ogrodach rosną dziesiątki drzew i krzewów. Przejazd do
Arenbergerpark, gdzie znajdują się dwie wieże przeciwlotnicze będące reliktami II wojny światowej.
Kolejnym punktem zwiedzania będzie pałac Belweder i imponująca panorama rozciągająca się
z ogrodów pałacowych, opadających kaskadami w kierunku starówki. Spacer po starówce Wiednia:
zimowa rezydencja cesarska Hofburg, słynny Kohlmarkt, plac Graben z Kolumną Morową, Katedra
św. Szczepana, zaułki przy katedrze: Kościół Zakonu Krzyżackiego i Dom Mozarta. Powrót do hotelu,
obiadokolacja. Nocleg.
3 dzień:
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do letniej rezydencji cesarskiej Schonbrunn,
zwiedzanie wnętrz (godzinna trasa Grand obejmująca 40 komnat) oraz ogrodów. Następnie przejazd do
centrum i zwiedzanie Trójkąta Bermudzkiego, dawnego Getta Żydowskiego oraz dzielnicy
Greckiej. Przejazd do największej dzielnicy Wiednia – Donaustadt, gdzie znajduje się plaża Copa
Cagrana, gdzie w letnie popołudnia i wieczory rozbrzmiewają latynoskie rytmy, romantyczne
starorzecze Dunaju – Alte Donu, gdzie znajdują się urocze restauracje nad wodą i doskonale utrzymane
plaże miejskie, ogromny kompleks budynków będących siedzibą ONZ, zaskakujący formą kościół –
Donu City Kirche oraz największy obiekt Austrii – widokowa Wieża Dunajska, z której tarasu oraz
obrotowej kawiarni rozciąga się imponująca panorama miasta. Wjazd w drogę powrotną w godzinach
popołudniowych. Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach nocnych.
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