
 

  
 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

I Dzień 12.07.2019  - piątek– PRAGA 

Wyjazd z Tarnowa w godzinach nocnych. Przejazd do PRAGI- miasto setek wież, wpisane na listę UNESCO i jedno 

z najpiękniejszych miast świata. Zwiedzanie Pragi: spacer z przewodnikiem podczas którego zobaczymy: klasztor 

na Strahovie, Hradczany z Zamkiem Królewskim i katedrą św. Wita, św. Wacława i św. Wojciecha, słynną Loretą 

(kompleks barokowych budynków sakralnych); Mala Strana - romantyczna dzielnica położona na lewym brzegu 

Wełtawy, u stóp praskiego zamku. Obfituje w piękne kamienice, uliczki i kościoły. Następnie zobaczymy Most 

Karola. Czas wolny. Rejs po Wełtawie. Obiadokolacja Zakwaterowanie w hotelu w Pradze . 

 

II Dzień – 13.07.2019  - sobota – KAHLENBERG- PAŁAC SCHÖNBRUNN 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Następnie przejazd na Wzgórze KAHLENBERG – Msza Święta w Polskim 

Sanktuarium Narodowym. Przejazd i zwiedzanie Pałacu Schönbrunn - to jedno z najpiękniejszych barokowych 

obiektów w Europie. Jest w posiadaniu rodu Habsburgów od roku 1569. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 

obiadokolacja, nocleg w Wiedniu. 

 

III Dzień- 14.07.2019 – niedziela – WIEDEŃ 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do WIEDNIA - Zwiedzanie starego miasta m.in.: katedra Św. Szczepana, 

ulica Graben z kolumną  morową(zarazy). Zwiedzanie Ringstrasse: opera, Hofburg, teatr dworski, ratusz oraz 

parlament, czas wolny. Przejazd do  dzielnicy z ciekawą architektonicznie zabudową Hundertwassera. Przejazd 

do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg . 

 

IV Dzień – 15.07.2019 – poniedziałek – BUDAPESZT 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do BUDAPESZTU  - zwiedzanie Budy i Pesztu. Plac Bohaterów – spacer po 

parku varosliget, podczas którego można obejrzeć m.in. zamek vajdahunyad, replikę świątyni , pomnik Anonima, 

wzgórze zamkowe, zwiedzanie m.in.: baszta rybacka, oraz zamek królewski,  czas wolny. Przejazd na drugi brzeg 

Dunaju, spacer po Peszcie. Wyjazd na wzgórze Gellerta - panorama Budapesztu. 

Regionalna obiadokolacja z lampką wina w restauracji. Przejazd do Tarnowa w godzinach nocnych. 



 

  
 

W programie codziennie przewidziana jest Msza Święta. 

 

 

CENA OBEJMUJE: 

 Przejazd autokarem z klimatyzacją, dvd, barkiem 

 3 noclegi w hotelach *** 

 Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje wg.programu  

 Opiekę pilota 

 Opiekę przewodników miejscowych 

 Ubezpieczenie KL, NNW,OC. 

 

CENA NIE OBEJMUJE: 

 60 euro (bilety wstępów, parkingi, ofiary w Kościołach, regionalną kolację w Budapeszcie) 

 Dopłata do pokoju 1 osobowego – 60 euro (3 noclegi) 

 

 

DODATKOWE UBEZPIECZENIE: 

-od chorób przewlekłych –  50 zł  

-od kosztów rezygnacji w przypadku zachorowania nagłego - 50 zł 

-od kosztów rezygnacji w przyp.zachorowania z powodu chorób przewlekłych -  100zł 

Program jest ramowy i może ulec zmianie. 

 

 

Organizatorem Pielgrzymki jest Biuro Podróży BeskidVision Sp. Jawna Sylwia Rusin i Iwetta Kaczmarczyk 

34-300 Żywiec, ul. Kopernika 2 

Ewidencja organizatorów i pośredników turystycznych nr 1226 

 

 

 

Cena: 315 euro/ os 


