
 

DUNAJ PRO FAJNŠMEKRY 

Wachau 

SCENIC FLIGHT OVER THE WACHAU 

Let začne v Kremži a ukáže vám nezapomenutelné výhledy na Dolní Rakousko. Exkluzivní 

letadlo Cessna s panoramatickými okny pojme 12 pasažérů a slibuje jedinečný zážitek. 

CENA ZA OSOBU: € 259 | DÉLKA CCA: 1,5 h | Dostupné pouze na vyžádání. 

BICYCLE TOUR ALONG THE DANUBE THROUGH THE WACHAU 

Cyklotoulky po Wachau - světovým dědictvím UNESCO. Začnete v Melku a podél Dunaje 

pojedete k paláci Schonbuhel, ruinám hradu Aggstein… V Oberarnsdorfu se necháte převézt 

přes Dunaj a budete mít možnost relaxovat na zahrádce jedné z mnoha typických restaurací, 

než se vrátíte zpět do Melku. 

CENA ZA OSOBU: € 39 | DÉLKA CCA: 4 h | VZDÁLENOST CCA: 38 km 

Vídeň 

BICYCLE TOUR TO DANUBE ISLAND AND THE PRATER 

Poznejte Vídeň během projížďky na kole, která Vám nabídne neobvyklý pohled na metropoli 

a její nejbližší okolí. Projedete toto moderní město na Dunaji okolo všech důležitých budov až 

k ostrůvku, kde můžete v klidu relaxovat a užívat si ticha v srdci velkoměsta. Jakmile se 

dostanete na druhou stranu řeky, ocitnete se u Prateru a dlouhou kaštanovou alejí projede 

až k světoznámému ruskému kolu. 

CENA ZA OSOBU: € 39 | DÉLKA CCA:  3,5 h | VZDÁLENOST CCA: 28 km  

CITY TOUR OF THE HISTORIC VIENNA 

Jste připraveni na cestu historií? Během této exkurze poznáte nejvýznamnější vídeňské 

památky. Začnete jízdou podél Ringstrasse s velkolepými budovami jako Státní Opera, 

několik muzeí, palác Hofburg, Parlament, radnice, památníky slavných umělců a mnohé další. 

Poté se vydáte k Prateru, světoznámému ruskému kolu a mnoha dalším pamětihodnostem. 

Na konci výletu se pěší zónou projdete ke katedrále Sv. Štěpána. 

CENA ZA OSOBU: € 39 | DÉLKA CCA:  3,5 h 

SISI’S SCHONBRUNN PALACE 

Palác, ve kterém bydlela slavná císařovna Sisi, je jedním z vídeňských „must see“. A to nejen 

díky jeho historické hodnotě, ale také fantastickému umístění a okázalému vzhledu. Na konci 

17. stol. nechal císař Leopold I. postavit lovecký zámeček, který o zhruba půl století později 

zrekonstruovala Marie Terezie do podoby opravdové císařské rezidence. 

CENA ZA OSOBU: € 47 | DÉLKA CCA: 3,5 h 



 

EXPLORE VIENNA INDIVIDUALLY 

Chcete poznat Vídeň po stopách Sisi? Nebo ochutnat Sachr a sledovat dění kolem v typických 

kavárnách? Můžete jít nakupovat nebo vyzkoušet jízdu Fiakerem! Relaxovat na ostrůvku 

uprostřed Dunaje... Je to zcela na Vás, Vy se rozhodnete, co chcete vidět a jak dlouho se 

chcete zdržet. Zažijte Vídeň podle svých představ s osobním průvodcem a řidičem.  

CENY: Auto (3 místa) na 3 hodiny – 60 km s řidičem € 145; parkovací poplatky nejsou v ceně. 

Minivan (5 míst) na 3 hodiny – 60 km s řidičem € 180; parkovací poplatky nejsou v ceně. 

Průvodce na 3 hodiny € 170. Projížďka Fiakerem 40 min. € 125. 

BIKE TOUR THROUGH VIENNA’S MORNING 

Objevujte Vídeň na kole netradičně v jemném ranním světle. Pojedete podél Dunaje až ke 

zdymadlu Freudenau a poté přímo na ostrůvek uprostřed Dunaje, nejpopulárnější vídeňskou 

rekreační zónu. Po cestě zpátky pojedete po klidnějších stezkách a užijete si fantastický 

výhled na Vaši loď A-Rosa. Můžete snad den ve Vídni začít lépe?  

CENA ZA OSOBU: € 19 | DÉLKA CCA:  1,5 h | VZDÁLENOST CCA: 20 km 

Melk 

MELK ABBEY, THE LANDMARK OF THE WACHAU 

Benediktinské opatství v Melku je od roku 1089 nepřetržitě obýváno mnichy a je považováno 

za splynutí umění, kultury a přírody s vírou i vědou. Kochejte se výhledem na údolí Wachau 

z 60m výšky opatství a interiéry s mnoha barokními památkami.  

CENA ZA OSOBU: € 39 | DÉLKA CCA: 2 h 


