IMPREZY FIRMOWE/INTEGRACYJNE
Integracja to budowanie między ludźmi więzi. Wspólne wyjazdy to doskonała okazja do rozwoju
silnych cech zespołu. Wyprawa będzie kreować wśród pracowników poczucie wspólnoty i jedności
całej firmy, lojalności wobec pracodawcy i dumę z pracy w danej firmie.
Mamy zaszczyt zaoferowania Państwu wyjazd integracyjny do Austrii dla maksymalnej ilości 15 osób.
Przedstawimy Państwu wariant wycieczki dwu lub trzy dniowej.
Wyjazd dwudniowy:
I dzień
1.Wyjazd z Polski ok. godziny 7:00, przyjazd do Wiednia ok. godz. 12:30
2.Spotkanie z organizatorem wyprawy i wspólne zwiedzanie centrum starego miasta:
Ratusz, Parlament, Biblioteka Narodowa, Hofburg, Katedra Św.Szczepana (zwiedzanie grobowców lub
wejście na wieżę z widokiem na przepiękną panoramę Wiednia), Dom Mozarta
3. Zwiedzanie letniej rezydencji Habsburgów – Schönbrunn:
przejazd Schönbrunner Panorama Bahn
4.Zakwaterowanie w stylowym pensjonacie Frans-Jozef w Mönichkirchen
5.Uroczysta kolacja
II dzień
1. Śniadanie w formie bufetu
2. Zwiedzanie Mönichkirchen:
-park miniatur Modellpark
-park wodny dr. Kneipa - leczenie światłem, wodą oraz ścieżka zdrowia
3.Wędrówka alpejskim szlakiem „Themenweg Lebenswasser”
4.Przejażdżka Rollerbahnem
5. Wykwaterowanie z pensjonatu Frans-Jozef
6.Wyjazd do Polski ok godz. 16:00
Alternatywnie w razie złej pogody: Zwiedzanie jaskini w miejscowości Kirchberg am Wechsel
Impreza zawiera koszty biletów wstępu, przejazd, zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie.
Cena za jednego uczestnika: 399,00zł
Wyjazd trzydniowy:
I dzień
1. Wyjazd z Polski ok. godz. 7:00
2. Spotkanie z organizatorem wyprawy i wspólne zwiedzanie centrum starego miasta:
Ratusz, Parlament, Biblioteka Narodowa, Hofburg, Katedra Św.Szczepana (zwiedzanie grobowców lub
wejście na wieżę z widokiem na przepiękną panoramę Wiednia), Dom Mozarta, Hiszpańska Szkoła
Jazdy Konnej, ogrody różane, Albertina, Motylarnia
3.Przyjazd do pensjonatu Frans-Jozef w Mönichkirchen, zakwaterowanie
4. Uroczysta kolacja
II dzień
1.Śniadanie w formie bufetu
2.Zwiedzanie Mönichkirchen:
-park miniatur Modellpark
-park wodny dr. Kneipa-leczenie światłem, wodą oraz ścieżka zdrowia

4.Wędrówka alpejskim szlakiem „Themenweg Lebenswasser”
5. Przejście do schroniska wysokogórskiego Enzian bądź do restauracji FLO&CO na kawę, herbatę bądź
inny napój
6.Przejażdżka Rollerbahnem
7. Obiadokolacja
Alternatywnie w razie złej pogody: Zwiedzanie Jaskini w miejscowości Kirchberg am Wechsel
III dzień
1.Śniadanie w formie bufetu
2. Wykwaterowanie z pensjonatu i wyjazd do Wiednia
3. Zwiedzanie letniej rezydencji Habsburgów Schonbrunn-Schönbrunner Panorma Bahn
4.Zwiedzanie komnat –Imperial Tour bądź najstarszego zoo w Europie Tiergarten Schönbrunn
5.Spacer po ogrodach, czas wolny
6. Wyjazd do Polski
Cena zawiera koszty biletów wstępu, przejazd, zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie.
Koszt jednego uczestnika: 569,00zł

