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„TRZY STOLICE” 
BUDAPESZT-WIEDEŃ-MORAWSKI KRAS-PRAGA-SKALNE MIASTO (6 DNI) 

 
1 dzień  

Zbiórka uczestników wycieczki (o ustalonej godzinie); przejazd przez 

Czechy, Słowację; 

2 dzień  

Przyjazd do BUDAPESZTU, wyjazd na Wzgórze Zamkowe; spacer po 

mieście np.: Baszta Rybacka, Brama Wiedeńska, gotycki Kościół Macieja, 

Pałac Królewski, Bazylika św. Stefana; (program dodatkowy: kąpiel w 

basenach termalnych np.: kąpielisko Szechenyi); wyjazd na wzgórze Gellerta 

- panorama miasta; (kolacja*), przejazd na nocleg w hotelu  turystycznym; 

3 dzień  

Śniadanie kontynentalne; wyjazd do kolejnej stolicy naddunajskiej - WIEDNIA, zwiedzanie miasta (z 

autokaru lub pieszo ) np.: Ring, Opera Wiedeńska, Muzeum Przyrodnicze, pomnik Marii Teresy, Parlament, 

Ratusz, Uniwersytet, Katedra św. Stefana, Zegar Figuralny, Hundertwasserhaus - ciekawa budowla 

architektoniczna w III dzielnicy Wiednia, Hofburg; wyjazd na obiadokolację i nocleg w hotelu 

turystycznym na terenie Czech (program dodatkowy: wieczór przy winie i muzyce); 

4 dzień  

Śniadanie; przejazd do miejscowości BLANSKO, zwiedzanie jednej z jaskiń Morawskiego Krasu np.: 

Punkiewnej, Balcarka lub Katerińskiej; przejazd do hotelu pod Pragą, zakwaterowanie i obiadokolacja; 

ewentualny wieczorny wyjazd do PRAGI i spacer po Starym Mieście: Rynek Staromiejski (Ratusz z 

zegarem astronomicznym, Kościół NMP Tyńskiej, pomnik Jana Husa),  przejazd na pokaz Krizikowej 

Fontanny; 

5/6 dzień  

Śniadanie; przejazd i zwiedzanie PRAGI: Loreta, Plac Hradczański, Zamek Królewski z Katedrą Św. Wita 

i Złotą Uliczką, Most Karola Plac Wacława; przejazd do SKALNEGO MIASTA w okolicach Adrspach i 

spacer trasą turystyczną; obiadokolacja; przekroczenie granicy czesko - polskiej w godzinach 

wieczornych; powrót na miejsce zbiórki we wczesnych godzinach rannych; 

 

Cena brutto obejmuje :  
- transport komfortowym autokarem (wc, barek, dvd,  klimatyzacja) 

- 3 noclegi wg programu w hotelach turystycznych 

- 6 posiłków wg programu 

- opieka pilota  

- ubezpieczenie  

- podatek VAT 

 

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów i napojów 

do obiadokolacji. W/w program imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z 

zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach. 


