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WYCIECZKA NA JARMARK BOŻONARODZENIOWY DO BRATYSŁAWY I WIEDNIA  ( 3 DNI ) 

TERMIN: 26 – 28.11.2021 

Przed każdymi świętami Bożego Narodzenia Wiedeń zamienia się w magiczną krainę światełek, 

drewnianych chatek, karuzeli jak z bajki. W powietrzu unosi się zapach wina i przypraw korzennych oraz 

świątecznych przysmaków. Tradycyjnie jak co roku na placu przed Ratuszem organizowany jest 

Wiedeński Jarmark Bożonarodzeniowy. Na 140 stoiskach w odświętnie przystrojonych, drewnianych 

chatkach można zakupić świąteczne wypieki i słodycze, ozdoby choinkowe, wyroby rękodzieła - z drewna 

i skóry, biżuterię oraz ceramikę artystyczną. W okolicznym, świątecznie udekorowanym parku, przy 

choince można posłuchać muzyki, jak również pieśni adwentowych w wykonaniu chórów z Austrii                       

i innych krajów.                     

1 DZIEŃ: Zbiórka: Sochaczew  godz. 5.00 przy sklepie Carrefour ul. Warszawska 119; Łowicz godz. 

5.30  pl. Stary Rynek; Skierniewice  godz. 6.00  parking przy Castoramie. Przejazd do BRATYSŁAWY 

zwiedzanie: Zamek Królewski ( z zew. ) i Wzgórze Zamkowe; spacer na Stare Miasto: Konkatedra Św. 

Marcina, ul. Michalska i ul. Venturska - najstarsze ulice miasta, Pałace: Pałac Palfich, Pałac de 

Paulino, Pałac komory austro-węgierskiej, Brama Michalska, Plac Główny, Ratusz, Kościół 

Franciszkański. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

2 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie WIEDNIA: „bajkowy dom” zaprojektowany przez 

malarza Friedensreicha Hundertwassera, przejazd  słynną ulicą Ring przy której znajdują się: Park 

Miejski z pomnikiem Straussa, Opera, Ratusz, Teatr Zamkowy, Parlament, Hofburg – zimowa rezydencja 

Habsburgów - spacer przez dziedzińce pałacowe obok Hiszpańskiej Szkoły Jazdy; najekskluzywniejsza 

ulica Kohlmarkt, elegancki plac Graben, gotycka Katedra św. Szczepana. Plac Ratuszowy - pobyt na 

Jarmarku Bożonarodzeniowym. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Nocleg.  

3 DZIEŃ: Śniadanie, Schonbrunn – letnia rezydencja Habsburgów, zwiedzanie pałacu oraz pobyt 

na świątecznym jarmarku przed pałacem. Wyjazd                     

w drogę powrotną, zakończenie wycieczki.  

CENA: 890 zł/os  

 
Cena obejmuje: transport autokarem, 2 noclegi w hotelu***               

( pokoje 2, 3 osobowe ), 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 

ubezpieczenie NNW  ( do 10.000 PLN ) i KL ( do 15.000 EUR 

), opiekę pilota.  

 

Cena nie obejmuje: opłaty za bilety wstępu do zwiedzanych 

obiektów, kosztów przewodnika miejscowego, opłaty za systemy 

nagłaśniające tour guide, opłaty miejscowej - razem 40 

Euro/os, wydatków osobistych, dodatkowego ubezpieczenia od 

następstw chorób przewlekłych i nowotworowych – 30 zł/os, 

ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu, dopłaty do pokoju jednoosobowego – 220 zł/os.  

   

 


