
 

PLAVBA Z ENGELHARTSZELLU PŘES LINZ DO VÍDNĚ 

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 

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 

Linc 

CITY TOUR WITH THE LINZ CITY EXPRESS 

 „Linz City Express“ – malý vyhlídkový vláček Vás vezme na pohodlnou projížďku skrz hlavní 

město Horního Rakouska, abyste objevili stopy minulosti. Užijte si komentovanou jízdu podél 



 

hlavního náměstí, kolem rozmanitých památek až k Nové katedrále. Poté vás vláček odveze 

zpět k lodi. 

CENA ZA OSOBU: € 15 | DÉLKA CCA: 0,5 h 

 


