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Operowy karnawał w Wiedniu
Opera, filharmonia i wiedeńskie kawiarnie

2-5 lutego 2023

 3870 PLN + 985 EUR

  Wyjazd prowadzi Wojciech Giebuta

Wiedeń to jedyna europejska stolica, która sama w sobie jest regionem winiarskim. Do najbliższych winnic można tu dojechać… 
tramwajem. Wiedeń to także jeden z najważniejszych w Europie ośrodków muzycznych. Koncerty Filharmoników Wiedeńskich czy 
operowe spektakle przyciągają do stolicy Austrii melomanów z całego świata. Odwiedź z nami cesarski Wiedeń i odkryj jego uroki, 
sprawdź, jak smakuje tort u Sachera, spróbuj café mélange w ulubionej kawiarni Freuda i zjedz austriacki obiad w winiarni, która 
przed laty gościła Beethovena.

Dzień 1  Wiedeńskie wina
Pierwszego dnia o godz. 8 rano wyjedziemy z Krakowa, by po po-
łudniu dojechać do Wiednia i zakwaterować się w 4* hotelu w cen-
trum miasta. Pobyt w Wiedniu rozpoczniemy od kolacji w trady-
cyjnej podwiedeńskiej gospodzie winiarskiej – heurige, w której 
kilkukrotnie zatrzymywał się Ludwik van Beethoven oraz od spo-
tkania z zaprzyjaźnioną znawczynią austriackich win, która opowie 
zarówno o winiarskich tradycjach Wiednia, jak i o degustowanych 
tego wieczoru winach powstających na stokach Lasku Wiedeńskie-
go – w tym słynnego spotykanego tylko w stolicy Austrii gemischter 
satz.

Dzień 2  Wiedeńska filharmonia
Przed południem wybierzemy się na przedmieścia Wiednia do po-
łożonego nad Dunajem średniowiecznego opactwa w Klosterneu-
burgu. Ten ulokowany na potężnej skale benedyktyński klasztor 

słynie nie tylko z niezwykle cennych zabytków i dzieł sztuki, ale 
przede wszystkim winnic, które od niemal tysiąca lat porasta-
ją okoliczne wzgórza. Dziś tutejsze wina uznawane są za jednie 
z najlepszych w Austrii. Podczas naszej wizyty zwiedzimy klasztor 
i położoną na jego terenie winiarnię oraz kilkupoziomowe piwnice 
ciągnące się pod całym kompleksem. Na koniec czeka nas obiad 
i degustacja, którą poprowadzi osobiście jeden z tutejszych eno-
logów. Po powrocie do Wiednia i odpoczynku w hotelu czeka nas 
pierwsza uczta muzyczna. Wspólnie wybierzemy się na koncert do 
słynnej Złotej Sali Wiedeńskiego Towarzystwa Muzycznego – zna-
nej z noworocznych koncertów transmitowanych na cały świat. 
W programie koncertu: Karnawał, Uwertura koncertowa. op. 92.  
Antonína Dvořáka, Schelomo, Rapsodia Hebrajska Ernesta Blocha 
oraz Aus Italien, Fantazja symfoniczna Richarda Straussa. Po kon-
cercie chętni będą mogli wypić café mélange i skosztować jednego 
z ciastek w muzycznej kawiarni Schwarzembergów.
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Dzień 3  Wiedeńska opera
Przed południem Wojciech Giebuta zaprosi na wspólne zwiedzanie 
wiedeńskiej galerii malarstwa. W przerwie zwiedzania zatrzymamy 
się na kawę i ciastko w położonej pod wielką kopułą kawiarni mu-
zealnej. Po południu zjemy autentyczny wiedeński obiad w restau-
racji znanej tylko niektórym mieszkańcom miasta. Podczas posił-
ku spróbujemy nie tylko lokalnych potraw, ale przede wszystkim 
wyjątkowych win z regionu Burgenland. Po południu wybierzemy 
się na spacer z lokalnym, polskojęzycznym przewodnikiem po za-
kamarkach wiedeńskiej starówki, podczas którego dowiemy się, 
między innymi, co łączyło Mozarta z Krzyżakami i gdzie podziała 
się głowa Haydna. Wieczorem chętni będą mogli wybrać się do 
najważniejszego z trzech wiedeńskich teatrów operowych – Wie-
ner Staatsoper na spektakl Salome Richarda Straussa. Po spekta-
klu chętnych zaprosimy na wieczorny spacer po mieście i wizytę 
w słynnej kawiarni Havelka.

Dzień 4  Wiedeńska kawa
Ostatniego dnia przed południem znajdziemy chwilę by pożegnać 
się z miastem odwiedzając Café Central – jedną z najpiękniejszych 
i najelegantszych kawiarni oraz udając się na spacer po dziedziń-
cach cesarskiego Hofburga. Po świetnej kawie udamy się w drogę 
powrotną do Krakowa.

Gwarantujemy: zakwaterowanie – 3 noclegi w pokojach dwuosobowych 
w hotelu o standardzie 4* w centrum Wiednia (pokoje jednoosobowe za 
dopłatą 320 EUR); transport komfortowym autokarem na całej trasie wy-
cieczki *; wyżywienie 2 razy dziennie: śniadania i obiady lub kolacje (w za-
leżności od programu); wino do obiadów/kolacji w ilości ok. 1/2 butelki na 
osobę; wizyty i degustacje zgodnie z programem; zwiedzanie Muzeum Hi-
storii Sztuki z przewodnikiem; zwiedzanie Wiednia; bilet na koncert sym-
foniczny w Musikverein; ubezpieczenie KL, NNW i Bagaż; opiekę pilota – 
specjalisty winiarskiego.
* Istnieje możliwość indywidualnego przelotu do Wiednia z Warszawy lub 
Krakowa. Przeloty są wyceniane indywidualnie, a chęć skorzystania z takiej 
oferty prosimy zgłaszać przed podpisaniem umowy. 

Dodatkowo płatne: posiłki, napoje oraz świadczenia niewymienione w 
ofercie; bilet na spektakl operowy Salome: bilet I kategorii – 170 EUR/os., 
bilet PREMIUM – 215 EUR/os. – płatne u pilota; dopłata do biletu premium 
w Musikverein – 15 EUR/os.; ewentualne dodatkowe bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, napiwki 35 EUR

Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności realizacji 
poszczególnych punktów programu.


