
BAWARIA BAWARIA WW  ALPEJSKIEJALPEJSKIEJ  KRAINIEKRAINIE  BAŚNIOWYCHBAŚNIOWYCH  ZAMKÓWZAMKÓW

24.07 – 28.07.2019 24.07 – 28.07.2019 RR..
DZIEŃ 1 24.07
Wyjazd z Sanoka o godzinie 15:30 z Krosna o godz. 16:30 z przystanku przy
„Starym Cmentarzu”, ul. Krakowska. Przejazd nocny przez Polskę, Zgorzelec
(przekroczenie granicy) do Bawarii.

DZIEŃ 2 25.07
W godzinach porannych przyjazd  do stolicy  Bawarii  –  Monachium,  spacer  po
rozległych  ogrodach  pałacowych  Pałacu  Nymphenburg,  następnie  przejazd  do
centrum miasta  i  zwiedzanie  monachijskiej  starówki,  wizyta  m.in.  w  słynnym
Frauenkirche  –  Kościele  Mariackim,  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, czas wolny na starówce przejazd do hotelu w Alpach Bawarskich,
obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3 26.07
Śniadanie, przejazd malowniczymi trasami Deutsche Alpenstraße i Romantische
Straße  do  zamku  Linderhof,  spacer  wśród  fontann  ogrodami  królewskimi  do
pobliskiej  sztucznej  jaskini,  zwiedzanie  kapliczek  (Marokańskiej  i  Mauretańskiej),  krótki  czas  wolny,
następnie wizyta w klasztorze i bazylice w Ettal  możliwość zakupu miejscowych wyrobów winiarskich
i piwowarskich oraz likierów, spacer po przyjemnym ryneczku, przejazd do Garmisch-Partenkirchen, spacer
po zimowej  stolicy  Niemiec.  Powrót  do  hotelu,  przygotowanie  do  wieczornej
części programu: Wieczorek Bawarski. Po zabawie nocleg.
DZIEŃ 4 27.07
Śniadanie, przyjazd do jednego z najpiękniejszych i najsłynniejszych zakątków
Bawarii - zamków Hohenschwangau i Neuschwanstein. Zwiedzanie baśniowego
Neuschwanstein który był inspiracją dla Walta Disneya, spacer na Marienbrücke
(Most  Marii),  przerzucony  dokładnie  naprzeciw  zamku  nad  stumetrową
przepaścią z wodospadem na dnie, dla chętnych zejście Wąwozem Rzeki Pullat,
czas  wolny  na  zakup  pamiątek,  następnie  wizyta  w alpejskim miasteczku  Füssen,  spacer  po  urokliwej
starówce położonej na tle skalistych szczytów,. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5 28.07
Śniadanie.  Pożegnanie z Bawarią  i wyjazd w drogę powrotną do Polski przez
Słowację  po  drodze  przystanek  w  Bratysławie  -  spacer  po  centrum  stolicy
Słowacji. Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach nocnych. 

CENA:  1350 zł / 1330 zł *
* - członkowie PTTK oraz młodzież do 16 lat

Cena  zawiera: przejazd  autokarem,  3  noclegi  w  hotelu  ***  (pokoje  2,  3  osobowe  z  łazienkami),
3 obiadokolacje  w  tym  jedna  z  Wieczorkiem  Bawarskim,  3  śniadania,  usługa  pilota  i  przewodnika
miejscowego, ubezpieczenie KL i NNW

Płatne dodatkowo: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz inne opłaty obligatoryjne - 35 Euro.

Wpłaty można dokonywać  na nasz numer konta bankowego
PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ W KROŚNIE   09 8642 1083 2002 8327 4846 000


