
Autobusová doprava z Viedne 
Stredomorie

Miesto TOMA-
kód 

Čas odchodu Nástupové miesto Cena na osobu 
(spiatočná) 

Viedeň WIH 21:30 Wien Hauptbahnhof  (pri Hauptbahnhof 2, zastávka proti Intersparu) € 199 € 99,50 
Wr. Neustadt WNE 22:15 Hlavná železničná stanica Hauptbahnhof € 199 € 99,50 
Bruck/Mur BAM 23:15 Stanica - Bahnhof € 199 € 99,50 
Graz GRZ 00:10 Autobusová stanica Busbahnhof pri Hauptbahnhof € 199 € 99,50 
Wolfsberg ZQU 01:10 Južný výjazd dieľnice Süd Autobahnabfahrt – pri Infokiosku € 199 € 99,50 
Klagenfurt KLU 01:50 Autobusová stanica Busbahnhof (pri Hauptbahnhof) € 199 € 99,50 
Villach VAC 02:30 Hlavná železničná stanica Hauptbahnhof € 199 € 99,50 

Linz* LNZ 22:20 Autobusová stanica Busbahnhof Am Alten Postterminal, nám. Bahnhofplatz € 199 € 99,50 
Sattledt* SAD 23:00 Odpočívadlo Raststation Landzeit € 199 € 99,50 
Salzburg* SZG 00:15 Autobusový terminál letiska € 199 € 99,50 

Autobusy budú vybavené tabuľkou s logom Costa. Podľa počtu prihlásených účastníkov budú pristavené malé autobusy alebo komfortné minibusy. 

Doprava bude vykonávaná modernými autobusmi, vybavenými sklápacími sedadlami, klimatizáciou,WC a chladničkou. Počas jazdy je možné si zakúpiť 
nápoje. Hygienická zastávka po cca. 4,5 hodinách jazdy. Zľava pre deti do 17 rokov: 50 % z uvedenej ceny.  

Cena na osobu
(jedna cesta) 

Všeobecné informácie:
Odporúčame rezervovať si miesta na autobusovú dopravu podľa možnosti už pri rezervácii plavby; najneskôr 
ale do 3 týždňov pred odchodom. Neskôr sú miesta k dispozícii na požiadanie.
Pred-rezervácia sedadiel nie je možná. Zmeny vyhradené.
Potvrdenie presného miesta a času odchodu obdržíte spolu s cestovnými dokumentami na plavbu. 
Odjazd autobusu je večer, resp. v noci pred začiatkom plavby. Návrat začína dopoludnia hneď po vylodení. 
Z dôvodu limitovaného batožinového priestoru dopravného vozidla každý cestujúci si môže so sebou priniesť 
maximálne 2 kusy batožiny (1 príručná  batožina + 1 batožina do 25 kg ). V prípade, že máte viacej kusov 
alebo väčší objem, treba túto požiadavku nahlásiť vopred. Autobusová doprava je k dispozícii iba v kombinácii 
s plavbou.  Uvedené časy príchodov do jednotlivých nástupných miest sa môžu zmeniť v závislosti od 
dopravnej situácie.

Savona z Viedne 



Miesto TOMA-
kód 

Čas odchodu Nástupné miesto Cena na osobu 
(spiatočná) 

Cena na osobu
(jedna cesta) 

Viedeň WIH 00:30 € 190 € 95 
Wr. Neustadt WNE 01:15 
Bruck/Mur BAM 02:30 Železničná stanica Bahnhof 
Graz GRZ 03:15 Autobusová stanica Busbahnhof pri Hauptbahnhof 
Wolfsberg ZQU 04:30 Južný výjazd diaľnice Süd Autobahnabfahrt – pri Infokiosku 
Klagenfurt KLU 05:15 Autobusová stanica Busbahnhof (pri Hauptbahnhof) 
Villach VAC 06:00 Hlavná železničná stanica Hauptbahnhof 

Benátky

Wien Hauptbahnhof  (pri Hauptbahnhof 2, zastávka proti Intersparu) 
Hlavná železničná stanica Hauptbahnhof 

Autobusy budú vybavené tabuľkou s logom Costa. Podľa počtu prihlásených účastníkov budú pristavené malé autobusy alebo komfortné minibusy. 

Doprava bude vykonávaná modernými autobusmi, vybavenými klimatizáciou. Väčšie autobusy majú aj sklápacie sedadlá a WC. Hygienická 
zastávka po každých 3-4 hodinách jazdy.
Na trase do Benátok sa neaplikuje zľava pre deti. 

na požiadanie
na požiadanie
na požiadanie
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