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                                        Zarząd Regionu IPA Kraków z Biurem Podróży „ABDAR” 

zapraszają Członków i Sympatyków IPA wraz z Rodzinami do udziału w czterodniowej 

wycieczce do Bratysławy i Wiednia, w dniach 3-6 maja 2012 r, kolejnej z cyklu wycie-

czek „u Cysorza Pana”.   

 
PROGRAM 

 
1 DZIEŃ (3.05 czwartek) 
Wyjazd o godz. 07:00 z parkingu przed KWP Kraków, ul. Mogilska 109. Przejazd do Bratysławy. Rejs statkiem do Devin. Prze-
jazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 
2DZIEŃ (4.05 piątek) 
Śniadanie. Przejazd do Wiednia. Przejazd pod Schonbrunn - zimowej rezydencji Habsburgów. Spacer po przepięknym baro-
kowym parku - zwiedzenia wnętrz pałacu - ok. 10 euro Przejazd trasą widokową Ringstrasse. Zwiedzanie centrum miasta z 
przewodnikiem miejskim: Hofburg (zewnątrz) pomnik Johana Straussa, dom Mozarta, Katedra św. Stefana, kościół Domini-
kanów, kościół Franciszkanów, malownicze uliczki starego Wiednia, ratusz, parlament, nowy Wiedeń - nowoczesna architek-
tura Hunderwasser Haus. Czas wolny. Powrót do hotelu na terenie Słowacji. Obiadokolacja, nocleg. 
 
3 DZIEŃ (5.05 sobota) 
Śniadanie. Przejazd do Bratysławy, zwiedzanie miasta, w programie m.in.: Parlament z panoramą Bratysławy- przejście do-
okoła wzgórza, Zamek Królewski oraz wzgórze zamkowe, zejście pieszo na Stare miasto: Konkatedra św. Marcina, ul. Mi-
chalska ul. Venturska - najstarsze ulice miasta, Pałace: Pałac Palfich, Pałac de Pauliho, Pałac komory austrowęgierskiej, 
Brama Michalska, Kościół Franciszkański, Rynek, Ratusz, Kościół Jezuicki, Pałac Arcybiskupa, Opera, Plac Hviezdoslava, 
Deptak przy Dunaju. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
4 DZIEŃ (6.05 niedziela) 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Powrót do kraju w godzinach wieczornych. 
 
CENA 

 Dla 16-20 os. pełnopłatnych 920 zł.- / od osoby, dla 21-25 os. pełnopłatnych 820 zł.- / od osoby, 

 WYCIECZKA DOJDZIE DO SKUTKU JEŻELI ZGŁOSI SIĘ NA NIĄ 20 LUB 25 CHĘTNYCH 

 
CENA ZAWIERA 

• 3 noclegi w pokojach 2 osobowych, hotel, pensjonat w Bratysławie lub okolicy, 

• 3 śniadania , 3 obiadokolacje, 

• przejazd autokarem /klimatyzacja, wc, cafe bar, video/, 

• opiekę pilota - przewodnika na całej trasie, 

• przewodnika miejskiego w Wiedniu, 

• ubezpieczenie NNW + KL; 

• VAT 

 

UWAGI 

* do poruszania się po strefie SCHENGEN potrzebny jest dokument podróży - paszport lub dowód  osobisty, * niniejszy pro-
gram jest programem ramowym i może ulec zmianie w zależności od godzin otwarcia obiektów i warunków atmosferycznych,  
* koszty dodatkowe (na bilety wstępów do zwiedzanych obiektów) ok. 30 € od osoby,  
 

Chętnych do udziału w wycieczce zapraszam do telefonicznego lub e-mailowego 

zgłaszania swojego uczestnictwa w wycieczce u; Józka Wójciaczyka tel. 601 997 227, lub 

joszko@kki.pl do 18 marca 2012 r.   

 

    Wpłaty z tytułu uczestnictwa w wycieczce, w wysokości 920 zł.- od osoby proszę 

wpłacić na konto International Police Association Region Kraków ul. Mogilska 109, 31-

571 Kraków nr 86 1600 1013 0002 0012 8111 5001 w terminie do 18 marca 2012 r, z 

dopiskiem wycieczka; Bratysława-Wiedeń 2012. Ewentualne nadpłaty zostaną zwrócona, 

po ostatecznym rozliczeniu wyjazdu. 

 

Servo per Amikeco 

Józek Wójciaczyk     
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