WYCIECZKA

ALPY BAWARSKIE
ZAMKI HOHENSCHWANGAU I NEUSCHWANSTEIN – KOŚCIÓŁEK WE WSI WIES –
GARMISCH PARTENKIRCHEN – ZAMEK LINDERHOF – KOŚCIÓŁ W ETTAL –
MONACHIUM STOLICA BAWARII

1 dzień
Wcześnie rano wyjazd w kierunku Monachium. Całodzienny przejazd przez
Polskę i Niemcy. Wieczorem przyjazd na nocleg w okolice Monachium.
Zakwaterowanie w hotelu **/*** (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem
sanitarnym), nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu całodzienna wycieczka w najpiękniejszy zakątek Alp Bawarskich,
gdzie wśród gór, lasów i alpejskich jezior, król Ludwik II Bawarski – zwany
szalonym, wybudował na skalnych zboczach piękne zamki. Zwiedzanie zamku
Hohenschwangau – średniowiecznej fortecy, przebudowanej w XIX wieku na
styl romantyczny, w którym swoje dzieciństwo spędził król Ludwik. Następnie
wizyta w "baśniowym" zamku Neuschwanstein – najbardziej znanym zamku
Ludwika II, będącego symbolem zamków bawarskich. Spacer na
Marienbrücke (Most Marii), przerzucony dokładnie naprzeciw zamku nad
stumetrową przepaścią z wodospadem na dnie. Po południu przejazd do
słynnego miejsca pielgrzymkowego Wieskirche – zwiedzanie rokokowego
kościoła, będącego na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wieczorem
powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do zimowej stolicy Niemiec – Garmisch-Partenkirchen.
Spacer po Stadionie Olimpijskim, gdzie co roku odbywa się noworoczny
konkurs zaliczany do Turnieju Czterech Skoczni. Przejazd nad jezioro Eibsee.
Dla chętnych wjazd kolejką na najwyższy szczyt Niemiec – Zugspitz.
Po południu przejazd do najmniejszego z zamków króla Ludwika II – Linderhof,
zwiedzanie zamku i spacer wśród fontann ogrodami królewskimi do pobliskiej
sztucznej jaskini zbudowanej specjalnie na życzenie króla, zwiedzanie kapliczek
(Marokańskiej i Mauretańskiej). Na zakończenie dnia wizyta w benedyktyńskim
kościele w Ettal, wzorowanym na Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie.
Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, a następnie zwiedzanie stolicy Bawarii
– Monachium (program realizowany komunikacją miejską) m.in.: wizyta
w Parku Olimpijskim, gdzie w roku 1972 roku odbyły się Letnie Igrzyska
Olimpijskie. Dla odważnych wjazd na 300 metrową Olympiaturm – wieżę
olimpijską, skąd rozciąga się wspaniały widok na miasto. Następnie spacer do
BMW Welt, gdzie wśród niepowtarzalnej i futurystycznej architektury można
zachwycać się nowościami zakładu BMW. Przejazd metrem na monachijską
Starówkę. W programie zwiedzania Starego Miasta m.in.: symbol stolicy Bawarii
– kościół Najświętszej Marii Panny (Frauenkirche), Plac Królewski oraz
Marienplatz z ratusz ze słynnymi kurantami. Po południu bawarska
obiadokolacja w największym i najsłynniejszym browarze - Hofbräuhaus.
Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski. Nocny przejazd przez Niemcy.
5 dzień
Przejazd przez Polskę. Zakończenie wycieczki około południa.
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Cena obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją, WC, wideo, barem,
opłaty drogowe, parkingi i podatki,
3 noclegi w hotelu **/*** w okolicach Monachium
(pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym),
3 śniadania, 3 obiadokolacje (wg programu)
opiekę pilota wycieczki na całej trasie,
usługi licencjonowanych przewodników,
system tour guide (nagłośnienie),
ubezpieczenie KL i NNW,
fundusze turystyczne: TFG i TFP.

OSÓB
45 i więcej
40 – 44
35 – 39
30 – 34
25 – 29

CENA
1.630,1.725,1.850,2.010,2.230,-

cena obowiązuje do 31.12.2022

Cena nie obejmuje:
•
kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz biletów komunikacji miejskiej w Monachium - od 45 €/os.
•
obiadokolacji 1 dnia wycieczki – istnieje możliwość domówienia w cenie 18 €/os.

Sugerowane bilety wstępów:
Zamki Hohenschwangau i Neuschwaistain ………………………………………………..……………. ok. 25 €
Kościół Wieskirche ………………………………………………………………………………………….. bezpłatnie
Zamek Linderhof …………………………………………………………………………………………….ok. 9 €
Kościół benedyktyński w Ettal ………………………………………………...……………………..……. bezpłatnie
Komunikacja miejska w Monachium ……………………………………………………………………... ok. 5 €
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki lub zmianę cen biletów wstępu ……………………………… ok. 5 €
Bilety dodatkowe:
kolejką i wyciągiem na Zugspitz ……………………………………………………………….…………. ok. 58 €
wieża olimpijska w Monachium …………………………………………………………………………... ok. 5 €
wieża Nowego Ratusza w Monachium …………………………….…………………………………….. ok. 3 €
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