ZAPROSZENIE
W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach
zapraszam na wycieczkę:

Bratysława – Wiedeń
Termin wycieczki: 12 -15 września 2019 r.
(czwartek – niedziela)
CENA: 1399 zł/os.

Zgłoszenia na wycieczkę proszę składać w Biurze ORA
w Kielcach ul. św. Leonarda 1/30 w terminie do dnia
3 lipca 2019 roku. O zakwalifikowaniu na wycieczkę
decyduje kolejność zgłoszeń. Wraz ze zgłoszeniem
należy dokonać wpłaty zaliczki w kwocie 700 zł.
Pozostała część ceny płatna do 3 sierpnia 2019 r. Wycieczka zostanie zorganizowana
przy udziale Biura Podróży Selva Tour w Kielcach, ul. Sienkiewicza 3.

Ramowy program wycieczki

Bratysława - Wiedeń
1 dzień:
Wyjazd z Kielc w godzinach porannych (06:00). Przejazd przez Słowację, przyjazd do
Bratysławy w godzinach południowych. Krótki przejazd autobusem. Parlament z panoramą
Bratysławy – przejście dookoła wzgórza Zamek Królewski oraz wzgórze zamkowe. Zejście
pieszo na Stare Miasto: Katedra św. Marcina, ul. Michalska, ul. Venturska, - najstarsze ulice
miasta. Pałace: Pałac Palfich, Pałac de Pauliho, Pałac komory austro- węgierskiej, Brama
Michalska, Kościół Franciszkański, Rynek, Ratusz, Kościół Jezuitski, Pałac Arcybiskupa, Opera,
Plac Hviezdoslava, Deptak przy Dunaju. Spacer do Kościóła św. Elżbiety, zwany też Niebieskim
kościółkiem – secesyjna, jednonawowa świątynia – jedna z ciekawszych budowli Bratysławy.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień:
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Wiednia. Zwiedzanie miasta, m.in. objazd
miasta reprezentacyjną aleją Ring – Opera Wiedeńska, Muzeum Historii Sztuki, Muzeum Historii
Natury, Parlament, Ratusz, Teatr Zamkowy, Kościół Wotywny, Muzeum sztuki Użytkowej oraz
Park Miejski ze słynnym „złotym Straussem”. Przejazd w okolice Domu Hunderwassera –
„bajkowa budowla”, na której dachach rosną dziesiątki drzew i krzewów. Następnie spacer
najsłynniejszymi ulicami i placami przez starówkę – Albertina, Hofburg, Kohlmarkt, Graben

z Kolumną Morową, Katedra św. Szczepana. Grinzing – spacer po pięknej, pełnej życia
winiarskiej dzielnicy Wiednia, kolacja w restauracji/winiarni przy muzyce + napoje alkoholowe:
wino oraz napoje bezalkoholowe bez limitu. Powrót do hotelu w Wiedniu, zakwaterowanie,
nocleg.

3 dzień:
Śniadanie, zwiedzanie jednego z najpiękniejszych i najpopularniejszych muzeów stolicy Austrii –
Muzeum Sisi, Apartamentów oraz Srebrnej Kolekcji w letniej rezydencji Hofburg. Nastepnie
przejazd w okolice Pałacu Schonbrunn – przejście trasą Imperiale Tour (22 apartamenty), spacer
po Parku – Glorietta, Fontanna Neptuna. Obiadokolacja. Powrót do hotelu. Czas wolny. Wyjście
na koncert/operę- fakultatywnie. Nocleg.

4 dzień
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd pod siedzibę ONZ spacer po okolicy, Wieża
Dunajska – najwyższy obiekt w Austrii. Następnie wjazd na Wzgórze Kahlenberg z którego Jan
III Sobieski dowodził zwycięską bitwą o Wiedeń, piękna panorama miasta. Wyjazd w drogę
powrotną. Obiad na terenie Polski. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach nocnych.

Cena zawiera:
- transport klimatyzowanym autokarem klasy LUX, opłaty drogowe;
- 1 nocleg w hotelu w Bratysławie Sorea Regia 4* ( 2, 3- osobowe pokoje z łazienkami);
- 2 noclegi w hotelu w Wiedniu Hotel Allegro 3* (2, 3- osobowe pokoje z łazienkami);
- 3 śniadania w formie bufetu, 2 obiadokolacje;
- 1 kolacja przy muzyce na Grinzing`u w „Der Weiner Heurige Wolf”;
- obiad w drodze powrotnej w miejscowości Mszana w restauracji „Chata Staropolska”;
- opieka pilota i przewodnika;
- ubezpieczenie KL, NNW i bagaż - Signal Iduna

Dodatkowo płatne:
-bilety wstępu: Pałac Arcybiskupa ok. 3€, pałacu Habsburgów – Schonbrunn ok.16€/os Imperial
Tour, Hofburgu – muzeum Sisi ok. 15€/os,
-napoje do obiadokolacji,
-wyjście na koncert/operę.

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od godzin otwarcia obiektów,
warunków atmosferycznych oraz innych sytuacji, których nie możemy przewidzieć.

z koleżeńskim pozdrowieniem,
adw. Jerzy Zięba
Dziekan ORA w Kielcach

