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PORADNIK TURYSTY – WYCIECZKA WIEDEŃ I PRAGA 
1.Waluta 

Obowiązującą  walutą w Austrii jest EURO  /1 Euro = 4,3 zł/  a w Czechach KORONA CZESKA / 100 Kc = 17 zł/ . 
Zalecamy zabranie waluty z Polski przed wyjazdem/  Za granicą złotówek nie wymienimy!.  
Na wycieczkę wymagany jest ważny dowód osobisty lub paszport. 
 

2.Bagaż, należy podzielić na części: 
-Główny: Zostaje spakowany do luków bagażowych, brak możliwości korzystania z niego w czasie podróży, tylko po przyjeździe do hoteli. 
Nie więcej niż 15 kg, spakowany w jedną torbę / walizkę na osobę  o  wymiarach nie większych niż 65cm x 50cm x 30cm. 
Zastrzegamy sobie możliwość nie zabrania nadbagażu w związku z rygorystycznymi przepisami. 
Nie zabieramy plecaków ze stelażem! 
-Podręczny: Bierzemy ze sobą do autokaru. Najlepiej niewielka, miękka torba podróżna bądź nieduży plecak. Nie więcej niż 5 kg na 
osobę: dokumenty, pieniądze, leki, luźniejsza odzież na przebranie, kosmetyczka, prowiant. 
Do autokaru nie zabierzemy również: zgrzewek z napojami oraz lodówek turystycznych. 
Uwaga! 
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy aby gotówkę rozdzielić i trzymać w kilku miejscach.  
Również dokumenty trzymajmy zawsze przy sobie!  
ZE WZGLĘDU NA RYZYKO WŁAMANIA DO AUTOKARU I KRADZIEŻY, ZABRANIA SIĘ POZOSTAWIANIA RZECZY W AUTOBUSIE 
NA CZAS POBYTU W HOTELU. 
W autokarze nie ma możliwości ładowania telefonów komórkowych, itp. urządzeń. Sugerujemy zabrać urządzenia typu „power bank” 
 

3.Podróż: 
CAŁA PODRÓŻ I PROGRAM ZWIEDZANIA DOSTOSOWANE SĄ POD PRZEPISY REGULUJĄCE CZAS PRACY 
KIEROWCÓW, PROSIMY O DOSTOSOWANIE SIĘ DO POLECEŃ PILOTA BĄDŹ KIEROWCÓW 

Do autokaru warto zabrać poduszkę tzw. „jasiek”, „rogal”, niewielki kocyk, klapki, aby nasze stopy mogły trochę odpocząć, 
zamykany kubek termiczny (do zalewanych zupek),  butelkę wody na podróż, suchy prowiant, bieliznę na zmianę, mały ręcznik, 
chusteczki nawilżane, szczoteczkę do zębów.  
Mając na uwadze Państwa komfort podróży, z toalety w autokarze ze względu na ograniczoną pojemność zbiornika 
korzystać można tylko w sytuacjach „awaryjnych”! 
Postoje podczas podróży planowane są co ok. 3-4 h - trwają ok. 15-20 minut., na stacjach paliw lub miejscach obsługi 

podróżnych. W niektórych krajach korzystanie z toalety może być płatne ok. 0,70 EURO. 
W autokarze istnieje możliwość zakupu wrzątku ok. 1 zł; kawy, herbaty ok. 4 zł ; napojów zimnych  ok.5 zł . 
 

4.Zwiedzanie  
Pieniądze na bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, opłaty rezerwacyjne , bilety komunikacji miejskiej, obowiązkową opłatę 
klimatyczną, zestaw audio guide, obowiązkowych lokalnych przewodników, ŁĄCZNIE OD OSOBY 750 KORON CZESKICH ORAZ 12 
EURO SĄ OBLIGATORYJNIE PŁATNE U PILOTA NA POCZĄTKU WYCIECZKI. Biuro wystawia faktury również za wstępy !!! 

Pilot-przewodnik nie oprowadza bezpośrednio w obiektach np. muzeach, zamkach. 
Ostatniego dnia w  Pradze  poruszamy się pieszo bądź komunikacją miejską, ze względu na obowiązkowa ok. 10 godzinną 
przerwę kierowców związaną z czasem pracy kierowców. Na zwiedzanie w tym dniu należy zabrać niezbędne rzeczy ze 
sobą gdyż nie będzie możliwy w czasie tej przerwy dostęp do autokaru. 
 
5. Zakwaterowanie 

Podczas wycieczki zakwaterowanie jest zaplanowane wg oferty  w pokojach 2 i 3 osobowych  w hotelach***.   
W POKOJACH HOTELOWYCH SĄ RĘCZNIKI ORAZ POŚCIEL .  
 
6.Wyżywienie 

W cenie wycieczki uczestnicy mają wyżywienie wg oferty tj. śniadania oraz obiadokolacje, napoje do obiadokolacji są dodatkowo 
płatne. 
Zabronione jest wynoszenie jedzenia z restauracji hotelowych. 

Prowiant na podróż - sugerujemy potrawy zalewane wrzątkiem /wrzątek w cenie 1 zł w autokarze/, np. puree ziemniaczane, zupki 
„chińskie”, spaghetti, do tego suche wędliny typu np. kiełbasa myśliwska, krakowska, kabanosy, pieczywo o przedłużonej dacie 
ważności. 
Podczas postojów  w podróży nie ma  wystarczająco czasu, aby zjeść posiłek np. obiad  np. na stacji paliw. 
 
7.Ubezpieczenie 

W cenie wycieczki zapewniamy ubezpieczenie kosztów leczenie na sumę do 10000€ oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
do 2000€. Ubezpieczenie to nie obejmuje tzw. chorób przewlekłych, typu nadciśnienie, cukrzyca itd. Osobom z chorobami 
przewlekłymi zalecamy wykupienia dodatkowego ubezpieczenia obejmującego choroby przewlekłe. Koszt  takiego  
ubezpieczenia w naszym biurze wynosi  ok. 10 zł za każdy dzień wycieczki. Zgłoszenia na dodatkowe ubezpieczenie 
najpóźniej do 14 dni przed wycieczką.   
 


