BAWARIA urzeka turystów zabytkowymi miastami, stolicą
monachium - światową metropolią o wielkim sercu, baśniowymi
zamkami i alpejskimi wioskami, stanowi także w potocznym
odczuciu kwintesencję niemiec - mężczyźni z kuflami piwa,
w krótkich spodenkach, kapusta i kiełbaski czy krowy z dzwoneczkami.
RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
Dzień 1: Wyjazd z polski zgodnie z rozkładem jazdy. przejazd nocny
przez niemcy do monachium.
Dzień 2: zwiedzanie MOnACHIuM: park olimpijski, gdzie w roku
1972 odbyły się XX letnie igrzyska olimpijskie, wjazd na olympiaturm
– wieżę olimpijską, skąd wieczorem rozciąga się wspaniały widok na
rozległe miasto, następnie zwiedzanie monachijskiej starówki,
wizyta m.in. w słynnym Frauenkirche – kościele mariackim, będącym
symbolem stolicy bawarii, kolumna mariacka, nowy i stary ratusz,
odeonsplatz – miejsce puczu hitlerowskiego, kościół teatynów,
w którym pochowana jest polska księżniczka teresa kunegunda córka jana iii sobieskiego, rezydencja książąt i królów bawarskich,
gmach bawarskiej opery narodowej, najbardziej znana piwiarnia
na świecie – hofbräuhaus, która zasłynęła w świecie jako ulubione
miejsce adolfa hitlera, który w niej właśnie wygłaszał wielogodzinne
mowy, obecnie zaś lokal słynie z wyśmienitego regionalnego jadła
w bardzo przyzwoitych cenach oraz maßbier – piwa podawanego
w wielkich litrowych kuflach, czas wolny na monachijskiej starówce.
zwiedzanie muzeum bmW; obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3: Śniadanie. Wyjazd do fuSSEn - zwiedzanie starego
miasta. przejazd do zamków - nEuSCHWEnStEIn - inspiracja dla
twórców bajkowego pałacu Walta disneya, HOHEnSCHWAnGAu

- odbudowanego po zniszczeniach z okresu wojen napoleońskich
przez ojca ludwika - maksymiliana ii. Wieskirche – zwiedzanie
rokokowego kościoła, obiadokolacja. nocleg.
Dzień 4: Śniadanie. przejazd do GARMISH PARtEnKIRSCHEn panorama alp, obiekty olimpijskie, dla chętnych wjazd kolejką
na najwyższy szczyt alp bawarskich - zugspitze (2962 m n.p.m.)
przejazd do LInDERHOf - zwiedzanie zamku ludwika ii - jednego z
trzech zamków króla ludwika ii, jedyny, w którym władca mieszkał
przez dłuższy czas. spacer wśród fontann ogrodami królewskimi
do pobliskiej sztucznej jaskini zbudowanej specjalnie na życzenie
króla, zwiedzanie kapliczek (marokańskiej i mauretańskiej). przejazd
do EttAL – jednego z najstarszych miejsc pielgrzymkowych
w niemczech, możliwość zakupu miejscowych wyrobów winiarskich
i piwowarskich oraz wyśmienitych likierów ettaler klosterlikör
wyrabianych od setek lat przez mieszkających tutaj benedyktynów.
W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną do kraju.
Dzień 5: przyjazd do polski w godzinach porannych.

LP

TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2
3
4

28.04 – 02.05
30.05 – 03.06
15.08 – 19.08
05.09 – 09.09

1 089
1 089
1 089
1 089

CENA oBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem (Wc, video, cafe bar,
klimatyzacja), 2 noclegi w pensjonacie - pokoje 2, 3 osobowe
z łazienkami), 2 śniadania, 2 obiadokolacje, ubezpieczenie siGnal
iduna (kl 10 000 €, nW 7 000 pln, bagaż 800 pln), opiekę
licencjonowanego pilota.
CENA NIE oBEJMUJE

obligatoryjnych kosztów uczestnictwa w całym programie
(usług lokalnych przewodników, biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów, biletów komunikacji miejskiej, opłat wjazdowych) ok. 80 €/ os. (w tym bilet na zugspitze – ok. 44 €/ os.), napoi do
obiadokolacji, dopłat do połączeń antenowych, dopłaty do pokoju
1 os. - 250 pln.
UwAgI

program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
uzależnione jest to od czasu przejazdów, godzin otwarcia oraz
dostępności zwiedzanych obiektów. pilot nie oprowadza po
zwiedzanych obiektach. ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie.
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RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
Dzień 1: Wyjazd z polski wg rozkładu jazdy. przejazd przez czechy,
austrię. Wizyta w WIEDnIu, przejazd ringstrasse: opera, hofburg,
parlament, ratusz, burgtheater, kościół Wotywny oraz spacer przez
centrum historyczne miasta. Wyjazd z Wiednia, przejazd przez
austrię, nocny przejazd przez słowenię.
Dzień 2: W godzinach porannych przejazd do SIBEnIKA: zwiedzanie
historycznego centrum miasta z renesansową katedrą Św. jakuba
oraz z licznymi kościołami. następnie przejazd i zwiedzanie PARKu
nARODOWEGO KRKA obejmującego najciekawszy, dolny odcinek
biegu rzeki krka. liczne kaskady i wodospady tworzą niezwykle
malowniczy krajobraz. popołudniu przejazd na półwysep peljesac do
hotelu Faraon, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3: Śniadanie, czas wolny na plażowanie i wypoczynek, nocleg.
Dzień 4: po śniadaniu wyjazd do DuBROWnIKA – perły
światowego dziedzictwa architektury wpisanej na listę unesco:
starówka otoczona murami miejskimi, studnia onofrio z XV wieku,
kościół św. klary, pałac sponza, pałac rektorów. po zwiedzaniu - czas
wolny. powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 5: po śniadaniu czas poświęcony na plażowanie i wypoczynek
lub: wyjazd na wycieczkę do MEDJuGORJE (płatne dodatkowo
ok. 55 €/ os.) – miejsca licznych pielgrzymek, słynącego z objawień

maryjnych a następnie przejazd do MOStARu- zrekonstruowany po
wojnie słynny kamienny most, meczet i unikalny dom turecki z XVi
w. powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 6: po śniadaniu przejazd do tROGIRu - miasta atrakcyjnie
położonego na niewielkiej wyspie. zwiedzanie starówki (wpisana
na listę światowego dziedzictwa kulturalnego unesco ) z ratuszem,
loggią miejską, katedrą św. Wawrzyńca w stylu weneckim oraz
starymi murami okalającymi starówkę. przejazd do SPLItu.
zwiedzanie – stare miasto, pałac dioklecjana wpisany na listę
dziedzictwa kulturowego unesco, ratusz miejski, katedra św. dujama,
port i promenada z palmami. powrót do hotelu, obiadokolacja
i nocleg.
Dzień 7: Śniadanie, czas wolny na plażowanie i wypoczynek, nocleg.
Dzień 8: po śniadaniu wykwaterowanie, wyjazd w kierunku polski.
po drodze zwiedzanie parku narodowego PLItWICKIE JEZIORA
obejmującego 16 jezior połączonych 92 malowniczymi wodospadami
i kaskadami, położonych tarasowo na długości 7 km, otoczonych
lasem i kamiennymi wzgórzami. park został wpisany na listę unesco
już w 1979 r. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. przejazd przez
austrię i czechy.
Dzień 9: przyjazd do polski, katowice – ok. 14:00.

LP

TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2

28.04 – 06.05
29.09 – 07.10

1 659
1 659

CENA oBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem (Wc, video, cafe bar,
klimatyzacja), 6 noclegów w hotelu Faraon ***+ (pokoje 2, 3
osobowe z łazienkami), wyżywienie all inclusive w trakcie pobytu
w hotelu (w trakcie wycieczek wyżywienie w e własnym zakresie),
ubezpieczenie kl, nW, bagaż, opiekę pilota.
CENA NIE oBEJMUJE

usług lokalnych przewodników, biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów, biletów komunikacji miejskiej, opłat wjazdowych
(orientacyjny koszt uczestnictwa w całym programie ok. 65 €/ os.),
obowiązkowej składki na tFG – 10 zł/ os., opłaty klimatycznej –
płatnej w hotelu – 1 €/ os./ dzień, dopłat do połączeń antenowych,
dopłaty do pokoju 1 os. - 590 pln.
UwAgI

program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
uzależnione jest to od czasu przejazdów, godzin otwarcia oraz
dostępności zwiedzanych obiektów. pilot nie oprowadza po
zwiedzanych obiektach. ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie.

peRły choRwAcji

zwIEDzaNIE I wyPOczyNEK

