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ZAMKI BAWARSKIE

wycieczka

MONACHIUM • NEUSCHWENSTEIN • HOHENSCHWANGAU
GARMISH PARTENKIRSCHEN • LINDERHOF • ETTAL
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.
dzień 2: Przejazd do zamków - neuscHwenstein - inspiracja dla twórców
bajkowego pałacu Walta Disneya, HoHenscHwanGau - odbudowanego
po zniszczeniach z okresu wojen napoleońskich przez ojca Ludwika Maksymiliana II. Przejazd do niewielkiej miejscowość Reutte w austriackich
Alpach, gdzie znajduje się wyjątkowa atrakcja - najdłuższy wiszący most
świata - Highline 179. Spacer przez most łączący ze sobą ruiny zamku
Ehrenberg i fort Claudia; obiadokolacja, nocleg.
dzień 3: 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
i zabytkowych budynków ogrodów królewskich. 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. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
dzień 4: Śniadanie. Przejazd do MonacHiuM. Zwiedzanie: 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. W pobliżu parku znajdują się dwie atrakcje
turystyczne: Świat BMW i muzeum BMW. Przejazd metrem na monachijską
starówkę - 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 lokal słynie z wyśmienitego regionalnego jadła w bardzo przyzwoitych
cenach oraz Maßbier – piwa podawanego w litrowych kuflach, czas wolny na
starówce. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.
dzień 5: Przyjazd do Polski w godzinach porannych.

LP

TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2
3
4

29.04 – 03.05
10.06 – 14.06
12.08 – 16.08
02.09 – 06.09

1 139
1 139
1 139
1 139

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 programie (usług lokalnych
przewodników, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów
komunikacji miejskiej, opłat wjazdowych) - ok. 115 €/ 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.

