RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI SZLAKIEM WIELKICH KOMPOZYTORÓW
BAYREUTH-SALZBURG-LINZ-GRAZ-WIEDEŃ
DZIEŃ 1
Zbiórka w Gniezna, na parkingu przy CH Max, ul. Sobieskiego. Przejazd do Poznania i Nowego
Tomyśla po uczestników wycieczki. Wyjazd w drogę do Parku Mużakowskiego i zwiedzanie jednego z
najrozleglejszych, historycznych założeń parkowych w Europie. (alternatywnie może być np. Zamek
Czocha). Przejazd w okolice Karlowych War na nocleg. Zakwaterowanie i obiadokolacja.
DZIEŃ 2
Po śniadaniu wykwaterowanie. Przejazd do centrum Bayreuth (miasta Wagnera), największego
miasta w Górnej Frankonii, sławnego z festiwali Wagnerowskich. Spacer po mieście podczas, którego
zobaczymy miejsca związane z Ryszardem Wagnerem: Willa Wahnfried, miejsce pochówku
kompozytora, Teatr Operowy. Obejrzymy zabudowania miasta m.in. Stary i Nowy Pałac Margrabiów,
a także wpisaną na listę UNESCO barokową Operę Margrabiów. Czas wolny po którym przejedziemy
na nocleg w okolice Salzburga. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3
Po śniadanie, przejazd do centrum Salzburga (miasta Mozarta). Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od
spaceru uliczkami Starego Miasta, które zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Zobaczymy m.in. monumentalną Katedrę św. Ruperta, wybudowaną w stylu barokowym, w której
ochrzczony został Wolfgang Amadeusz Mozart oraz słynną ulicę Getreidegasse i twierdzę
Hohensalzburg. Podczas zwiedzania – czas wolny na kufel piwa - Salzburg uchodzi za nieoficjalną
stolicę piwną Austrii. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 4
Po śniadaniu, wykwaterowani, ciąg dalszy zwiedzanie Salzburga rozpoczniemy od spaceru w trakcie
którego podziwiać będziemy jedne z najpiękniejszych ogrodów świata - Mirabell, założony w XVII w.,
przy pałacu o tej samej nazwie, które stały się wizytówką miasta. Podczas zwiedzania ustalimy czas
wolny, aby skosztować kawy z tradycyjnym sufletem Salzburger Nockerl - lokalnym specjałem
słynącym na cały świat lub marcepanowo- pistacjową praliną w czekoladzie. Przejazd do LINZU.
Spacer po starym mieście: Hauptplatz z kolumną Świętej Trójcy, Stara katedra św. Ignacego, pałac
Landhaus – siedziba rządu prowincji, zamek Schloss Linz, Nowa Katedra. Przejazd w okolice Grazu na
obiadokolację oraz nocleg.
DZIEŃ 5
Po śniadaniu wizyta w Graz, drugim co do wielkości mieście Austrii które zostało wpisane na
Światową listę UNESCO. Spacer wąskimi, urokliwymi uliczkami, wokół których znajdują się zabytkowe
kamienice. Zobaczymy m.in. miejscową katedrę wraz z przyległym mauzoleum cesarza Fryderyka II, a
także usytuowaną pośrodku rzeki Mur, sztuczną wyspę z kawiarnią i małym amfiteatrem. Następnie
wjedziemy nowoczesną windą na dawne Wzgórze Zamkowe, skąd rozpościera się przepiękny widok
na całą okolicę. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja oraz nocleg.

DZIEŃ 6
Śniadanie, wykwaterowanie przejazd do Wiednia. Zwiedzanie Wiednia rozpoczniemy od objazdu
autokarem staromiejskiego bulwaru, zwanego "Ringiem", podczas którego zobaczymy: budynki
Muzeum Historii Sztuki, Muzeum Sztuki Naturalnej, Parlamentu, Ratusza, Teatru Dworskiego i
kościoła Wotywnego oraz Opery Wiedeńskiej. Poznamy także inną stronę Wiednia z nowoczesnymi
elementami architektury, znajdującymi się nad Dunajem m.in. budynek Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Następnie spacer po Starym Mieście m.in. uliczką luksusu Kohlmarkt, na której
mieszkał kiedyś Fryderyk Chopin oraz jedną z najelegantszych Graben, na której znajduje się Kolumna
Morowa wzniesiona w 1679 roku po ustaniu epidemii dżumy. Zobaczymy również rezydencję zimową
Habsburgów- Hofburg, spacerując najważniejszymi dziedzińcami. Zwiedzimy katedrę św. Szczepana,
słynną z kolorowych dachówek. Zajrzymy również do Opery Wiedeńskiej - jednej z najbardziej
znanych scen operowych świata. Przejazd na nocleg i obiadokolację.
DZIEŃ 7
Po śniadaniu rozpoczniemy dalszy ciąg zwiedzania od przejazdu na wzgórze Kahlenberg, znane
każdemu Polakowi jako miejsce Odsieczy Wiedeńskiej i „bitwy pod Wiedniem” dowodzonej przez
Króla Polski Jana III Sobieskiego. Odwiedzimy pełne barw i niezwykłej architektury miejsce- Dom
Hundertwassera, architekta, który twierdził, że linia prosta jest niemoralna. Ta krzywa, kolorowa i
niesymetryczna kamienica wyróżniająca się na tle pozostałych budynków jest dziś jedną z
największych atrakcji miasta. Następnie przejazd do barokowej budowli-Belwedere. Pałac ten należał
niegdyś do wybitnego wodza Austrii Księcia Eugeniusza Sabaudzkiego. Następnie przejedziemy do
dawnej letniej, barokowej rezydencji Habsburgów Schoenbrunn. Zwiedzając pałac poznamy historię
rodu Habsburgów, podziwiając pełne przepychu komnaty cesarskie. Czas wolny w pięknie
urządzonych ogrodach kompleksu. W Parku Miejskim zobaczymy pomnik „Króla Walca”- Straussa
syna. Przejazd do Hodonina na nocleg i obiadokolację.
DZIEŃ 8
Po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Koprivnic do Muzeum Tatry - zwiedzanie. Przejazd do
Ostrawy – krótkie zwiedzania miasta rozpoczniemy od spaceru do jednego z najstarszych budynków
w mieście - Stary Ratusz z XVI wieku, w którym mieści się Ostravské Muzeum. Przejazd do Raciborza
na obiad. Powrót do Poznanian w godzinach wieczornych.
Cena: 2.290 zł (przy grupie-45 uczestników)
Świadczenia zawarte w cenie:
– 7 noclegów w hotelach turystycznych**/***(
– 7 śniadań, 7 obiadokolacji, 1 obiad w drodze powrotnej
– przejazd licencjonowanym autokarem
- ubezpieczenie, przewodnicy lokalni, opieka pilota na całej trasie wycieczki, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów.

