Usługi Turystyczne
„TOURIST TRACK”
tel. 00-48 601 86-75-04,

mgr Aleksander Dymek
30-857 KRAKÓW, ul. Duża Góra 32 G/2,

tel./fax. 00-48 12 658-60-54,
e-mail: biuro@tourist-track.pl
NIP: 679-176-05-25, REGON: 350571674,

-organizacja turystyki krajowej i zagranicznej,
-przewodnictwo górskie,
-pilotaż wycieczek krajowych i zagranicznych.

Zezwolenie Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki
Zezwolenie Wojewody Małopolskiego

nr 01490
nr 39

PROPOZYCJA WYCIECZKI DO WIEDNIA (3 dni)
W TERMINIE: 27 – 29 grudnia 2012 r.
Program:
1. wyjazd z Wieliczki (godz. 7.00) – przejazd do Wiednia – obiadokolacja
(zakwaterowanie), spektakl baletowy „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego
w operze wiedeńskiej
2. śniadanie – przyjazd do centrum Wiednia - objazd Ringiem, zwiedzanie miasta
wewnętrznego z przewodnikiem wiedeńskim – Katedra Św. Szczepana, pałac
Hofburg, Plac Am Graben, muzeum w domu W.A.Mozarta, i inne atrakcje starówki
wiedeńskiej, przejazd na wzgórze Kahlenberg – miejsce związane z odsieczą
wiedeńską, obiadokolacja, nocleg,
3. śniadanie – przyjazd do centrum Wiednia - dzielnica Hundertwassera, muzuem
J. Straussa, pałac Schonnbrunn ze słynnymi ogrodami – letnia rezydencja
Habsburgów (zwiedzanie apartamentów cesarskich) – przejazd powrotny – przyjazd
do Wieliczki w póżnych godzinach wieczornych,
Cena:
598,00 zł
W cenę wliczono:
1. transport autokarem komfortowym (2 kierowców) + opłaty drogowe i parkingowe,
2. noclegi (2) w hotelu we Wiedniu, pokoje 2- i 3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym.
3. wyżywienie (półpensje) – 2 śniadania (bufet) i 2 obiadokolacje,
4. ubezpieczenie: koszty leczenia i nieszczęśliwe wypadki na sumę KL = 50.000 i NW = 10.000 (
5. opiekę pilota przez cały czas trwania wycieczki, i licencjonowanego przewodnika
wiedeńskiego przez dwa dni,
6. bilety do opery wiedeńskiej na spektakl baletowy,
7. podatek VAT,
W cenie nie ujęto:
Biletów wstępu we Wiedniu – ok. 25 € - około 110,00 zł
Posiłków tranzytowych w Czechach – ok. 150 CZK x 2 = 300 CZK – około 50,00 zł
Zgłoszenia
Zgłoszenia na wyjazd są przyjmowane w biurze PTS (PCK) przy ul Szpunara 8 w Wieliczce
tel. 12 278 32 42. Pierwszeństwo mają członkowie PTS. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Kontakt:
Henryk Uhryński
Mobile: 660 784 239, e-mail: Towarzystwo@straussowskie.pl
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