
OKTOBERFEST 2018
27 – 30/09/2018

Oktoberfest uważane jest przez wielu za najpiękniejsze święto Europy i
świata. Zapraszamy na wyjazdu na kultowe święto piwa!!

1 dzień – 27/09/2018 

Wyjazd z Krosna o godz. 3:00(z przystanku przy „Starym Cmentarzu”) Przyjazd do Miasta Mozarta –
Salzburga, spacer po mieście, m.in. najstarsza uliczka miasta Getreidegasse, na której znajduje się Dom
Mozarta,  Katedra  Św.  Ruprechta,  Residenzplatz,  pomnik  i  dom  urodzenia  Mozarta,  czas  wolny  na
salzburskiej starówce, przejazd do hotelu w okolicy Salzburga, obiadokolacja, nocleg. 

2 dzień – 28/09/2018 
Śniadanie, przejazd do stolicy Bawarii i jednocześnie jej największego miasta – Monachium. Zwiedzanie
miasta:  dzielnicy  BMW  i  Parku  Olimpijskiego,  gdzie  w  roku  1972  odbyły  się  XX  Letnie  Igrzyska
Olimpijskie,  wjazd na Olympiaturm – wieżę olimpijską,  skąd rozciąga się wspaniały widok na rozległe
miasto,  następnie  przejazd  na  Błonia  Teresy,  gdzie,  co  roku odbywa się  największe  święto  ludowe na
świecie  –  OKTOBERFEST.  Uczestnictwo  w  Święcie  Piwa,  wejście  do  słynnego  namiotu  piwnego
LöwenbräuFestzelt  i  zabawa  przy  typowej  bawarskiej  strawie  i  dwóch  kuflach  litrowego  piwa  oraz
korzystanie z atrakcji takich jak jarmark ludowy i wesołe miasteczko.  Czas wolny w rozbawionym mieście
goszczącym  miłośników  zabawy  z  całego  świata,  przejazd  do  hotelu  w  Alpach  Bawarsko-Tyrolskich,
obiadokolacja i nocleg.

3 dzień – 29/09/2018 
Śniadanie,  przejazd do jednego z najpiękniejszych zakątków Bawarii  –  Hohenschwangau,  gdzie  wśród
przepaści i jezior położony jest zamek Neuschwanstein–symbol zamków bawarskich, który był inspiracją
dla Walta Disneya (zwiedzanie), spacer na Marienbrücke (Most Marii), przerzuconym dokładnie naprzeciw
zamku  nad  stumetrową  przepaścią  z  wodospadem  na  dnie.  Następnie  przejazd  malowniczymi  trasami
widokowymi Deutsche Alpenstraße i Romantische Straße do najmniejszego z zameczków króla Ludwika II
–  Linderhof,  spacer  wśród  fontann  ogrodami  królewskimi  do  pobliskiej  sztucznej  jaskini  zbudowanej
specjalnie na życzenie króla, zwiedzanie kapliczek (Marokańskiej i Mauretańskiej). W dalszej kolejności
wizyta w klasztorze i bazylice w  Ettal – jednym z najstarszych miejsc pielgrzymkowych w Niemczech.
Możliwość  zakupu  miejscowych  wyrobów  winiarskich  i  piwowarskich  oraz  wyśmienitych  likierów
EttalerKlosterlikör  wyrabianych  od  setek  lat  przez  mieszkających  tutaj  Benedyktynów.  Spacer  po
przyjemnym ryneczku, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Wpłaty można dokonywać  na nasz numer konta bankowego
PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ W KROŚNIE   09 8642 1083 2002 8327 4846 0001



4 dzień – 30/09/2018 
Śniadanie,  przejazd  do  leżącego  u  stóp  najwyższego  szczytu  Niemiec  -  Zugspitze  Garmisch-
Partenkirchen, spacer po zimowej stolicy Niemiec, parku zdrojowym i po słynnej ulicy Ludwigstrasse.
Czas wolny w centrum największego niemieckiego kurortu alpejskiego, następnie wizyta na Olimpijskim
Stadionie Narciarskim gdzie, co roku 1 stycznia odbywa się noworoczny konkurs zaliczany do Turnieju
Czterech  Skoczni.  Około  południa  pożegnanie  z  pięknymi  alpejskimi  krajobrazami  i  wyjazd  w  drogę
powrotną do Polski. Przyjazd do Krosna w nocnych. 

Cena:  1350 zł- cena skalkulowana dla wyjazdu z Krosna, dla grupy 40 os. 

Wpisowe - w kwocie 300 zł płatne przelewem do 5 dni roboczych od zgłoszenia
Pozostałą kwotę- należy wpłacić do 25 dni przed rozpoczęciem wycieczki

Świadczenia zawarte w cenie: 
Przejazd  autokarem,  3  noclegi  w  hotelach**/***  (  pokoje  2,  3  os.  z  łazienkami),  3  obiadokolacje,  3
śniadania, 1 obiad z dwoma litrowymi kuflami piwa podczas zabawy w namiocie piwnym, usługa pilota,
ubezpieczenie NNW, KL (z włączeniem chorób przewlekłych) oraz bagaż. 
Cena nie obejmuje:

obowiązkowej płatności u pilota (na bilety wstępu, lokalnych przewodników oraz innych obligatoryjnych 
opłat) – 50 EURO/os, obligatoryjnej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10 zł/os

Wpłaty można dokonywać  na nasz numer konta bankowego
PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ W KROŚNIE   09 8642 1083 2002 8327 4846 0001


