SILVESTROVSKÁ PLAVBA PO DUNAJI
Budapešť
CITY TOUR THROUGH BUDAPEST
Zatímco budete sedět v autobuse, za oknem se budou míjet nejvýznamnější budapešťské
památky - monumentální Náměstí Hrdinů v Pestu, jedinečnost stavby Národní opery a
neogotická budova Parlament a mnohé další. Poté vás čeká procházka v kopcích Buda, která
nabídne nejen pohled na přírodní scenérii, ale také malebný výhled na Chrám sv. Matyáše,
zapsaného na seznam UNESCO. Navštivte pohádkovou Rybářskou Baštu, postavenu nad
tehdejším Rybářským městečkem s krásným výhledem na řeku Dunaj. Tato fascinující
prohlídka je ukončena příjemným výletem na Gellértovu horu, kde se nachází 220 m dlouhá
pevnost a památník svobody.
EXPLORE BUDAPEST INDIVIDUALLY
Na Margaretin ostrov, malé nákupy a nakonec výhled z hradního kopce? Nebo preferujete
procházku nejznámější pěší zónou Vaci Utca neboli Vacovské ulice a posezení v místní
kavárně? Naplánujte si perfektní den v Budapešti přesně podle svých představ. Průvodce a
řidič se postarají o to, aby se Vám vyplnily.
CENY: Auto (3 místa) na 3 hodiny s řidičem € 145; každá hodina navíc € 65. Minivan (5 míst)
na 3 hodiny s řidičem € 115; každá hodina navíc € 50.
Průvodce na 3 hodiny € 125; hodina navíc € 30.

Bratislava
WITH THE “CITY EXPRESS” TO THE CASTLE AND BY FOOT THROUGH THE
HISTORIC CENTRE
Projeďte se Bratislavským expressem až k na vrchol kopce k Bratislavskému hradu. Z 85 m
vysoké plošiny uvidíte daleko za Dunaj. Město je za své jméno vděčné knížeti Wratislavovi,
který komplex hradu postavil v polovině 17. století. Za vlády Marie Terezie se hrad po
rekonstrukci stal reprezentativní rezidencí. Po prohlídce budete mít ještě spoustu času na
procházku historickým centrem s renesančními domy a barokními paláci.
CENA ZA OSOBU: € 39 | DÉLKA CCA: 2 h

Vídeň
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.

Dürnstein
LITTLE CITY WALK, GREAT EXPERIENCE
Uličky historického centra Durnsteinu jsou útulné a vyhrazeny jako pěší zóna, což jim dodává
osobité kouzlo. Pohodová procházka Vás zavede k univerzitnímu kostelu s jeho modro-bílou
věží. Díky obrazům, vzácným reliéfům a čtyřem obeliskům je jednou z nejkrásnějších
barokních věží v Rakousku.
CENA ZA OSOBU: € 29 | DÉLKA CCA: 2 h | Kostel může být uzavřen.

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

