
Biuro Podróży STRADE d’ITALIA  Anna Sobota tel. 697-729-899 email: strade@alberghitalia.eu 
www.stradeditalia.eu 

 

 

 

 

 

 

 

WIEDEŃ – MARIAZELL – MELK  
1 dzień – wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 6.00, przejazd do Wiednia. Przejazd na 
Kahlenberg – wzgórze z kościołem św. Józefa. Ze wzgórza roztacza się z punktu 
widokowego niezapomniana panorama miasta. Msza Święta. Po Mszy przejazd do 
centrum Wiednia, objazd Ringiem: Opera, Muzeum Historii Sztuki, Plac Marii Teresy, 
Muzeum Historii Naturalnej, Parlament, Ratusz, Uniwersytet i Kościół Wotywny, 
krótki postój przy Belwederze i spacer po ogrodach, przejazd w okolice Pałacu 
Hofburg – zimowa rezydencja cesarska, Ulica Graben, Katedra Św. Szczepana, która 
jest symbolem Wiednia i najważniejszą budowlą gotycką w Austrii, reprezentacyjna 
ulica Kärntner Straße, czas wolny. Przejazd na kolację do restauracji w dzielnicy 
Grinzing. Przejazd do hotelu w okolicach Wiednia na obiadokolację i nocleg. 

 
2 dzień - po śniadaniu przejazd do sanktuarium w Mariazell. Całodzienny pobyt w 
Sanktuarium, założonym ponad 850 lat temu przez Benedyktynów. W skład 
kompleksu wchodzi bazylika p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z Ołtarzem 
Łaski z figurką Madonny wyrzeźbioną z lipowego drewna. Czczona figurka Maryi 
znajduje się dokładnie tam, gdzie mnich benedyktyński Magnus zbudował swoją 
pierwszą kapliczkę. Msza Święta, czas wolny na prywatną modlitwę i spacer po 
miasteczku. Obiadokolacja i nocleg w Mariazell. 

 
3 dzień – wczesna Msza Święta w Sanktuarium, po śniadaniu przejazd do opactwa 
w Melku – drugiego, co do wielkości klasztoru benedyktyńskiego w Europie - 
przepięknie położonego na wysokiej skale nad Dunajem. Spacer malowniczymi 
uliczkami Melk, wizyta w opactwie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski, przejazd 
przez Austrię i Czechy. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

 

AUSTRIA 
Termin – dowolny 
Cena – od 750 PLN + €50 
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CENA od 750 PLN 

CENA ZAWIERA: 
 przejazd komfortowym autokarem, 
 2 noclegi w hotelach ***          

pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, 
 2 śniadania wzmocnionych, 
 1 obiadokolacja (woda w cenie), 
 ubezpieczenie NNW i KL + bagaż, 
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 
 opiekę pilota na całej trasie. 

DODATKOWO PŁATNE około €50 zbierane w 
autokarze przez pilota na początku wyjazdu na: 

 przewodnika lokalnego we Wiedniu, 
 wstępy do zwiedzanych obiektów, 
 taksy klimatyczne, 
 zestaw słuchawkowy audio-guide  
 kolacja w restauracji we Wiedniu. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
 cena wyjazdu zależy od ilości osób w grupie, 
 dopłata do pokoju 1-osobowego €50, 
 cena nie zawiera ubezpieczenia od chorób przewlekłych (ok €1/dzień) oraz 

ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy (3% ceny imprezy), 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów oraz 

wpłata zaliczki w wysokości 200 PLN/osobę na konto organizatora, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik lokalny. 

 


