Inauguracja roku 2016/17 Klubu Europa w Naszej Szkole
”projekt Wiedeń”

Szanowni Klubowicze,
W tym roku, w dniach 30.09. – 3.10.2016r. nasz cykliczny edukacyjny projekt wyjazdowy zrealizujemy w Wiedniu.
Program wyjazdu przedstawia się następująco:
DZIEŃ PIERWSZY :
Wyjazd z Łodzi w godzinach rannych, przejazd do kompleksu pałacowo-ogrodowego rodziny
Liechtensteinów w Valticach-Lednicach, spacer po ogrodach, zwiedzanie pałacu z zewnątrz, przejazd do hotelu w okolicach granicy austriackiej.
Fakultatywna kolacja (150 KC).
DZIEŃ DRUGI
Śniadanie.
Przejazd do Bratysławy zwanej perłą Dunaju. Zwiedzanie miasta - Wzgórze Zamkowe (obecnie
siedziba prezydenta). Z tarasu widokowego rozciaga się przepiękna panorama całego miasta. Spacer po mieście, w którym zachowało się wiele wspaniałych zabytków, m.in. katedra św. Marcina, w
której odbywały się koronacje wielu królów węgierskich z dynastii Habsburgów, gdy Budapeszt
był pod panowaniem tureckim, Brama Michalska, kościół św. Elżbiety, Pałac Biskupów Ostrzychomskich.
Historyczne centrum miasta zdobi XV wieczny Stary Ratusz oraz płace: Prymasowski i Grassalkovicha, powrót do hotelu, czas na przebranie, wyjazd do lokalnej restauracji na kolację z winem.
Powrót do hotelu na nocleg.
DZIEŃ TRZECI
Śniadanie, wymeldowanie z hotelu.

Przejazd do Wiednia, spotkanie z lokalnym przewodnikiem. Przejazd Ringstrasse – spektakularny
bulwar wiedenski (z oknami wystawowymi historycznej Monarchii Naddunajskiej), ratusz.
Spacer po centrum: Hofburg, koscioł Karola Boromeusza, gotycka Katedra sw. Szczepana
(Stephansdom), Graben Strasse, pomnik Johanna Straussa.
Przejazd na jedno ze wzgorz Lasku Wiedenskiego – Kahlenberg (z tego miejsca Jan III Sobieski
dowodził bitwą o Wieden), z ktorego widac niepowtarzalną panoramę Wiednia.
Przejazd przez Grinzig, tradycyjną wioskę winiarzy.
Przejazd na nocleg w Wiedniu.
DZIEŃ CZWARTY
Śniadanie, wymeldowanie z hotelu.
Wizyta w szkole specjalnej Hans Radl Schule dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w
szczególności z niepełnosprawnością ruchową. (Volks- und Sonderschule für körperbehinderte Kinder; 1180 Wien, Währinger Straße 173 – 181).
Przejazd do Schönbrunn, dawnej letniej rezydencji cesarskiej, zwiedzanie wnętrz pałacowych.
Spacer po pięknym romantycznym parku z punktem widokowym – Glorietta.
Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

CENA: 850,- zł/ os.
CENA ZAWIERA:









przejazd autokarem o podwyższonym standardzie
2 x nocleg w hotelu niedaleko granicy austriackiej
1 x nocleg w Wiedniu
3 x śniadanie
1 x wieczór w lokalnej restauracji z winem
Ubezpieczenie NNW i KL
Opieka pilota – przewodnika na całej trasie
Parkingi i opłaty drogowe

CENA NIE ZAWIERA:




Przewodnika lokalnego po Wiedniu
Wejscia do Pałacu w Schonbrunn (25 EUR)
Fakultatywnej kolacji w hotelu w Czechach (150 KC).

Zgłoszenia na wyjazd przyjmujemy do dnia 20 września 2016.

Do zobaczenia
Beata Matyjas z zespołem Centrum Rozwoju i Edukacji

