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WWIIEEDDEEŃŃ  ––  BBRRAATTYYSSŁŁAAWWAA  

wwyycciieecczzkkaa 

 

1 dzień:  
Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację. Zwiedzanie Bratysławy: Hrad - czyli 
bratysławski zamek. To chyba najbardziej znane miejsce w mieście, które znajduje się na każdej 

pocztówce. Katedra świętego Marcina (Dom sv. Martina) to dawny kościół koronacyjny królów 
węgierskich. Stare Miasto z prawdziwym labiryntem uliczek. Najsłynniejszą jest ulica Michalska, 

którą rozpoczyna biała i wysoka wieża Michalska. Hlavne namesti, czyli rynek na którym wznosi 
się XVI-czna fontanna Rolanda, przedstawiająca, nie jak chce tradycja, dobrego rycerza 
Rolanda, lecz cesarza Maksymiliana II. Naprzeciwko stoi stary ratusz (Stara radnica), z 

barokową wieżą, z której czasami słychać dźwięki różnych melodii, a po zmroku tańce laserów. 
Pałac Mirbachov, okrzyknięty najpiękniejszym budynkiem barokowym w Bratysławie. Pałac 

prymasowski z XVIII w. Powstał on jako siedziba arcybiskupa Esztergomu- na fryzie znajduje się 
ważący prawie 200 kg kardynalski kapelusz. Hviezdoslavovo namestie znajduje się tutaj wiele 
ciekawych fontann, kilka pomników, można odpocząć w przyjemnych chłodzie drzew. Tutaj 

także stoi Carlton, najstarszy i najbardziej elegancki hotel w mieście. Czas wolny. Nocleg. 
2 dzień:  

Śniadanie. Wyjazd do Wiednia, zwiedzanie Ringstrasse- wspaniały bulwar wiedeński - okno 
wystawowe ówczesnej monarchii naddunajskiej, Parlament - gdzie spotykają się członkowie 
Austriackiego Zgromadzenia Narodowego, Ratusz- wzorowany na Ratuszu w Brukseli, Plac Marii 

Teresy z Muzeami Historii Naturalnej i Historii Sztuki, Hofburg - zimowa rezydencja cesarskiej 
rodziny Habsburgów, Ulica Graben z barokowym kościołem św Piotra w którym w samotności 

modliła się cesarzowa Elżbieta Bawarska popularnie zwana Sissi, gotycka Katedra św. Szczepana 
(Stephansdom), słynąca ze swoich kolorowych dachówek Kärntnerstrasse - wspaniały bulwar 
otoczony eleganckimi sklepami i kawiarenkami. Opera – trzecia najważniejsza Opera po 

Metropolitan Opera i La Scali,Czas wolny. Nocleg. 
3/4 dzień:  

Śniadanie. Zwiedzanie Wiednia: Wzgórze Kahlenberg z polskim kościołem. Panorama 
miasta,przejazd przezd Grinzing - dzielnicę winiarzy do pałacu Schonnbrunn - letniej rezydencji 
cesarskiej rodziny Habsburgów, spacer po romantycznym parku z Gloriettą - punktem 

widokowym, ruiny rzymskie, fontanna Neptuna,czas wolny na pamiątkowe zdjęcia. Przejazd na 
Prater - uważany za najstarszy park rozrywki na świecie. Czas wolny. Wyjazd do Polski. 

termin 
osoba w pokoju 

2-os. 

osoba w pokoju 

3-os. 

30.04 - 02.05.2017 729 zł 699 zł 

15.06 – 17.06.2017 729 zł 699 zł 

07.07 – 09.07.2017 729 zł 699 zł 

12.08 – 14.08.2017 729 zł 699 zł 

15.09 – 17.09.2017 729 zł 699 zł 

13.10 – 15.10.2017 729 zł 699 zł 
 

Cena zawiera: 2 noclegi w hotelu *** lub penzionie *** w Czechach ( pokoje typu studio 2 pokoje ze 

wspólną łazienką ), 2 śniadania, 2 obiadokolacje, Ubezpieczenie KL 10000 EUR, KR 5000 EUR, NNW 7000 

zł, Bagaż 800 zł (TU Signal Iduna), Przejazd autokarem LUX (barek, wc, klimatyzacja, TV), Zwiedzanie wg 

programu, Opiekę pilota, Obligatoryjną opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

Dodatkowo płatne: cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 40 EUR oraz 

lokalnych przewodników. Dopłata 150 zł do miejsca w pokoju dwuosobowym bez dokwaterowania.  

Miejsca wyjazdowe/Antenki: rozkład jazdy dostępny na www.primatour.pl. 


