Biuro Podróży "VIATOR", Fredry 3, 61-701
Poznań; wpis do rejestru organizatorów
turystyki pod numerem 439 prowadzonego
przez Marszałka Wielkopolskiego; NIP 782172-58-54, REGON 300046984

Oferta "Citybreak autokarowy w Wiedniu"
Dojazd własny: Nie
Standard:

5 gwiazdek

Przed zakupem prosimy o sprawdzenie dostępności miejsc w autobusie i w hotelach w danym terminie pisząc na maila biuro@viator.pl lub dzwoniąc do biura.
Przedstawione hotele to tylko przykłady z naszej bogatej oferty hotelowej.
Ceny są promocyjne i mogą być niedostępne na każdy z terminów. Sugerujemy rezerwację z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
Możliwe wydłużenie pobytu.

Plan ramowy:
Dzień 1 - wyjazd z Polski, przyjazd do Wiednia, od godz. 12-14 /z częsci miast wyjazd dzień wcześniej/
Dzień 1 -3 – pobyt na miejscu
Dzień 4 – opuszczanie pokojów do godz. 12 i powrót autokarem do Polski /do części miast przyjazd dzień później/

Cena zawiera:
3 noclegi w hotelu 2**/3***/ 4****/5***** - pokój 2-osobowy
przejazd tam i z powrotem - na trasie Gdańsk/Toruń/Kraków/Warszawa/Częstochowa/Katowice – Wiedeń autokarem (klimatyzacja, wc, bezpłatne WiFi);
3 śniadania w formie bufetu
ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
UWAGA:
poruszanie się po mieście i zwiedzanie Wiednia we własnym zakresie

Rozkład jazdy autobusów :
wyjazdy z Warszawy: 8:15 lub 17:30 (dzień wcześniej) - czas jazdy ok. 12 godz.; powroty z Wiednia: 8:50, 23:30
wyjazd z Gdańska: 18:45 (dzień wcześniej) - czas jazdy ok. 17 godzin powrót z Wiednia 16:35
wyjazd z Torunia: 21:10 (dzień wcześniej) - czas jazdy ok. 9.30 godzin powrót z Wiednia 16:35
wyjazd z Krakowa: 23:40 (dzień wcześniej) - czas jazdy ok. 7 godzin; powrót z Wiednia 16:20

Noclegi

Hotel de France Wien jest położony przy eleganckim bulwarze Ringstrasse w centrum Wiednia i oferuje restaurację oraz bar z muzyką fortepianową.
Goście obiektu mogą nieodpłatnie korzystać z siłowni oraz bezprzewodowego dostępu do Internetu. Stacja metra Schottentor (linia U2) jest
zlokalizowana zaledwie 50 metrów od hotelu.
W restauracji No.3 podawane są tradycyjne wiedeńskie specjały. Latem lokal ten dysponuje kawiarnią przy ulicy. W barze Daihachi Sushi można
skosztować dań kuchni japońskiej.
Na wyższym piętrze restauracji serwowane jest obfite śniadanie w formie bufetu, obejmujące wędzonego łososia i wino musujące. W stylowym barze
Atrium Goście mogą posłuchać muzyki fortepianowej granej na żywo i podziwiać widok na atrium ze szklanym dachem.
Obiekt zapewnia podziemny parking z usługą parkingowego oraz sklep z pamiątkami.

De France (5
gwiazdek)

Hotel oferuje 216 pokoi. Górne piętra są łatwo osiągalne za pomocą windy. Do dyspozycji gości jest sejf. W pomieszczeniach ogólnodostępnych
skorzystać można z internetu oraz WiFi. Bogata oferta gastronomiczna stanowi gwarancję udanego pobytu. Zapraszamy do restauracji, jadalni, kawiarni i
baru. Dostępna jest baza handlowa w postaci sklepów. Na terenie hotelu znajduje się również kiosk z prasą. Na potrzeby naszych gości udostępniamy
garaż (odpłatnie) oraz parking. Do pozostałych świadczonych usług należą serwis pokojowy i pralnia. Istnieje możliwość skorzystania z pomieszczeń
konferencyjnych wraz z salą konferencyjną i Centrum Biznesu.
Pokoje
Hotel oferuje pokoje dla niepalących. Wszystkie pokoje dysponują klimatyzacją, centralnym ogrzewaniem i łazienką. Do dyspozycji gości jest również sejf i
minibarek. Komfortowy pobyt zapewniają lodówka, minilodówka i ekspres do kawy / herbaty. Kolejnym udogodnieniem jest prasa do spodni. W
apartamentach do użytku gości jest internet, telefon, telewizor i radio. Do wyposażenia łazienek należą prysznic i suszarka do włosów.
Oferta sportowo-rozrywkowa
Taras doskonale nadaje się na chwilę krótkiej przerwy. W ofercie rekreacyjnej skierowanej do aktywnych gości znajduje się studio fitness.
Wyżywienie

Hotel oferuje następujące warianty żywieniowe: śniadanie. Obiad i kolację można zamówić w restauracji.
Karty kredytowe
W hotelu akceptowane są następujące karty kredytowe: American Express, Visa, Diners Club i MasterCard.

A&O Wien Stadthalle położony jest zaledwie 1 stację metra od dworca kolejowego Westbahnhof w Wiedniu. We wszystkich pomieszczeniach można
korzystać z bezpłatnego WiFi.
Rano w obiekcie A&O Wien Stadthalle serwowane jest obfite śniadanie w formie bufetu. W recepcji można nabyć bilety i uzyskać wskazówki na temat
dostępnych wycieczek po mieście. Na miejscu znajduje się również punkt internetowy.
Od stacji metra Thalistraße dzielą obiekt 3 minuty spacerem, a od stacji metra Burggasse-Stadthalle (z obu stacji kursują pociągi linii U6) – 5 minut
spacerem.
Wyposażenie

A&O Wien
Stadthalle (2
gwiazdki)

Hotel oferuje 120 pokoi. Do dyspozycji gości jest lobby oraz recepcja. Górne piętra są łatwo osiągalne za pomocą windy. Na miejscu znajduje się
przechowalnia bagażu i sejf. W pomieszczeniach ogólnodostępnych skorzystać można z internetu oraz WiFi. Na terenie hostelu znajduje się restauracja,
sala śniadaniowa, kawiarnia i bar. Do Państwa dyspozycji jest również sala telewizyjna, pokój zabaw dla dzieci i biblioteka. Goście mają możliwość
skorzystania z udostępnionych miejsc parkingowych (odpłatnie). Rowery można pozostawić w przechowalni. Do oferty należy pralnia. Przejażdżki
rowerowe są doskonałym sposobem na poznanie okolicy. Zapraszamy do skorzystania ze znajdującej się na miejscu wypożyczalni rowerów (odpłatnie).
Pokoje
Rodziny z dziećmi skorzystać mogą z przygotowanych specjalnie z myślą o nich pokoi rodzinnych. Wszystkie pokoje dysponują centralnym ogrzewaniem i
łazienką. Dla naszych małych gości przygotowaliśmy łóżeczka dziecięce. Internet i telewizor należą do standardowego wyposażenia apartamentów. W
łazience znajdują się prysznic, wanna i suszarka do włosów.
Oferta sportowo-rozrywkowa
Propozycje spędzenia czasu wolnego podlegające dodatkowej opłacie to rower / rower górski, bilard i dart.
Wyżywienie
Oferowana na miejscu opcja żywieniowa to śniadanie.
Karty kredytowe
Akceptowane są wszystkie powszechnie używane karty kredytowe, jak np. American Express, Visa i MasterCard.

Hotel ten położony jest w pobliżu pięknego pałacu Schönbrunn, jednego z najważniejszych zabytków w Austrii. Obiekt łączy w sobie przytulną, typową
austriacką atmosferę ze stylem współczesnego Wiednia. Z bezpłatnego WiFi można korzystać we wszystkich pomieszczeniach. W recepcji przygotowano
dodatkowo bezpłatny punkt internetowy.
Ten rodzinny obiekt oferuje specjalne udogodnienia dla dzieci i przystosowany został do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wszystkie pokoje wyposażone zostały w sejf, suszarkę do włosów oraz hipoalergiczną pościel.
W recepcji dostępne są bezpłatnie różne gatunki herbaty oraz automat z napojami. Po dniu spędzonym na zwiedzaniu lub pracy Goście mogą odpocząć
od miejskiego zgiełku na cichym dziedzińcu w ogrodzie.
Hotel Lucia usytuowany jest 2 minuty spacerem od stacji metra Johnstraße (linia U3). W zaledwie 1 minutę można dojść z obiektu na przystanek tramwaju
linii 49.
Wyposażenie

Lucia (3
gwiazdki)

Obiekt oferuje 53 pokoje. W obiekcie do dyspozycji gości jest czynna 24 godziny na dobę recepcja oraz 24-godzinny Check-out-Service. Górne piętra są
łatwo osiągalne za pomocą windy. Dopełnieniem komfortowego pobytu jest możliwość skorzystania z szatni i sejfu. W pomieszczeniach
ogólnodostępnych skorzystać można z internetu oraz WiFi. Na terenie obiektu znajduje się jadalnia, sala śniadaniowa i kawiarnia. Bogate wyposażenie
obiektu oraz znajdujący się na jego terenie ogród umilą Państwa pobyt. Na potrzeby naszych gości udostępniamy garaż oraz parking. Zapraszamy do
skorzystania ze znajdującej się na miejscu wypożyczalni rowerów.
Pokoje
Obiekt oferuje pokoje rodzinne i pokoje dla niepalących. Wszystkie apartamenty dysponują centralnym ogrzewaniem i łazienką. W wyłożonych wykładziną
dywanową pomieszczeniach mieszkalnych i sypialnych do użytku gości jest łóżko typu king size. Do dyspozycji gości jest również sejf, minibarek i biurko.
W skład standardowego wyposażenia wchodzi również minilodówka. Optymalny komfort pobytu zapewniają internet, telefon, telewizor i radio. W
łazienkach znajdują się prysznic i suszarka do włosów.
Wyżywienie
Obiekt oferuje następujące warianty żywieniowe: nocleg ze śniadaniem.
Karty kredytowe
W obiekcie akceptowane są następujące karty kredytowe: Visa i MasterCard.

Usytuowany w cichej uliczce w pobliżu ulicy handlowej Mariahilfer Straße hotel Terminus oferuje bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz
pokoje z telewizją satelitarną i łazienką. W pobliżu obiektu znajduje się kryty parking publiczny.
Kilka kroków od hotelu Terminus znajduje się malownicza dzielnica Spittelberg i Naschmarkt (targ na świeżym powietrzu).
W kilka minut dojść można z hotelu do centrum miasta. W pobliżu jest też stacja metra oraz przystanki autobusowe i tramwajowe.
Wyposażenie
Terminus (2
gwiazdki)

Górne piętra są łatwo osiągalne za pomocą windy. Goście skorzystać mogą z sejfu, internet, WiFi i sali śniadaniowej.
Pokoje
Dopełnieniem wyposażenia jest telefon, telewizor i radio. W łazienkach znajdują się prysznic i suszarka do włosów.

Wyżywienie
Nocleg obejmuje śniadanie w formie bufetu.
Karty kredytowe
Akceptowane są wszystkie powszechnie używane karty kredytowe, jak np. American Express, Visa, Diners Club i MasterCard.

Hotel Austria Trend Lassalle Wien położony jest w 2. dzielnicy Wiednia, zaledwie kilka kroków od Dunaju. Obiekt oferuje bezpłatny bezprzewodowy
dostęp do Internetu w całym budynku.
Bar w hotelu Lassalle zaprasza na wybór przekąsek. W pogodne dni Goście mogą delektować się koktajlami na tarasie lub w altanie ogrodowej.
Obiekt oddalony jest o 400 metrów od stacji metra Vorgartenstraße (linia U1), z której można w kilka minut dojechać bezpośrednio do centrum miasta i
siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zaledwie 1 stacja metra dzieli Gości hotelu Austria Trend Lassalle Wien od parku rozrywki Prater i terenów
rekreacyjnych na wyspie Donauinsel.
Wyposażenie
Austria Trend
Lassalle (4
gwiazdki)

Obiekt oferuje 140 pokoi. W obiekcie do dyspozycji gości jest czynna 24 godziny na dobę recepcja oraz 24-godzinny Check-out-Service. Górne piętra są
łatwo osiągalne za pomocą windy. Dopełnieniem komfortowego pobytu jest możliwość skorzystania z szatni, sejfu i kantoru wymiany walut. W
pomieszczeniach ogólnodostępnych skorzystać można z internetu oraz WiFi (odpłatnie). Do oferty gastronomicznej hotelu należy restauracja, jadalnia,
sala śniadaniowa i bar. W obrębie obiektu znajduje się malowniczy ogród oraz plac zabaw. Do dyspozycji gości jest garaż (odpłatnie) oraz parking.
Rowery możecie Państwo pozostawić w przechowalni. Do pozostałych świadczonych usług należą serwis pokojowy i pralnia.
Pokoje
Obiekt oferuje pokoje rodzinne i pokoje dla niepalących. Wszystkie apartamenty dysponują centralnym ogrzewaniem i łazienką. Pomieszczenia
mieszkalne i sypialne wyłożone są wykładziną dywanową i dysponują łóżkiem podwójnym bądź łóżkiem typu king size. Do dyspozycji gości jest również
sejf, minibarek i biurko. Komfortowy pobyt zapewniają minilodówka i ekspres do kawy / herbaty. W pokojach do użytku gości jest internet, telefon,
telewizor i radio. Do wyposażenia łazienek należą prysznic, wanna, suszarka do włosów i lusterko kosmetyczne.
Oferta sportowo-rozrywkowa
Taras doskonale nadaje się na chwilę krótkiej przerwy. Do oferty wypoczynkowej obiektu należą golf i studio fitness.

Miasta
Wiedeń

Kraje
Austria

Terminy

Terminy (w dół)

Opcje (w prawo)

od: 16-07-2017
do: 29-10-2017

od: 08-01-2018
do: 25-03-2018

od: 26-03-2018
do: 06-05-2018

od: 07-06-2018
do: 30-09-2018

hotel 4****

hotel 5*****

hotel 3***

Liczba noclegów: 0

Liczba noclegów: 0

Liczba noclegów: 0

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Cena katalogowa (os. dorosła):
0,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
0,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
0,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
0,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
0,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
0,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
549,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
649,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
1 099,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
549,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
649,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
1 099,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
699,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
799,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
1 299,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
699,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
799,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
1 299,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
599,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
749,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
1 249,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):

Cena katalogowa (dziecko):

Cena katalogowa (dziecko):

od: 15-07-2018
do: 28-10-2018

599,00 zł

749,00 zł

1 249,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
799,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
1 299,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
699,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
799,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
1 299,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
699,00 zł

Dodatki

obowiązkowe

opcjonalne
- dopłata do pokoju 1-os (40,00 zł)
- dojazd własny (-100,00 zł)

Rozkład
Nazwa przystanku

Skąd

Godzina wyjazdu

Cena

dworzec autobusowy

Kraków

23:40*

0,00 zł

metro Młociny

Warszawa

08:15

0,00 zł

dworzec autobusowy

Katowice

12:45

0,00 zł

dworzec autobusowy

Toruń

21:10*

100,00 zł

dworzec PKS

Gdańsk

18:45*

100,00 zł

* - w dzień poprzedzający termin rozpoczęcia wyjazdu

