Salzburg, Garmisch-Partenkirchen, Zugspitze, zamki Neuschwanstein,
Hohenschwangau, Linderhof, Herrenchiemsee, Füssen, Jezioro
Bodeńskie
Bawaria... jest nie tylko największym i najzamożniejszym krajem związkowym Republiki Federalnej Niemiec. Jest
również krajem niewątpliwie najpiękniejszym, którego bogactwo kulturowe i historyczne wielkich miast położonych
na północy i w centrum jest jedynie dodatkiem do zapierających dech w piersiach malowniczych alpejskich
krajobrazów południa. Proponujemy Państwu podróż pełną wrażeń wizualnych, począwszy od wizyty w Mieście
Mozarta – Salzburgu i nad przepięknym Jeziorem Chiemsee, poprzez pobyt w spokojnych i wyciszonych górskich
okolicach bawarskich, gdzie dominują zieleń górskich lasów, błękit alpejskich jezior oraz piękne zameczki budowane
na skałach przez słynnego króla Ludwika II Bawarskiego, zwanego Szalonym. Zajrzymy również do gościnnej stolicy
sportów zimowych w Garmisch-Partenkirchen, nad jedno z przepięknych
alpejskich jezior górskich Eibsee, a z najwyższego szczytu Niemiec Zugspitze
(2.965 m) zaznamy widoku na cztery alpejskie kraje. Jako kulminację
podróży przeniesiemy się z zacisznych wiosek i miasteczek alpejskich do
pełnej zgiełku i ludzi stolicy Bawarii – Monachium, gdzie będziemy mogli
spróbować piwa w mieście Oktoberfestu, zakosztowac bawarskiego życia w
wielkiej metropolii i spojrzeć na nie z trzystumetrowej wieży olimpijskiej. Po
bawarskim wieczorku folklorystycznym z tradycyjnymi bawarskimi daniami,
piwem i regionalną muzyką z pewnością każdy na zawsze już zapamięta
bawarskie powitanie - GRÜSS GOTT IN BAYERN!
_______________________________________________________
Termin wycieczki - 23.09 – 28.09.2013|
_______________________________________________________
Program wycieczki
1. dzień
wyjazd z Gdańska w godzinach porannych przez Bydgoszcz, Poznań, Świecko
w okolice Salzburga – zakwaterowanie - obiadokolacja - nocleg
2. dzień
po śniadaniu przejazd do miejscowości Prien nad jeziorem Chiemsee w Bawarii, rejs statkiem na wyspę
Herreninsel, spacer po urokliwym parku do zamku Herrenchiemsee, największego zamku Ludwika Bawarskiego,
będącego wierną kopią pałacu wersalskiego, spacer po ogrodach pełnych fontann, rejs powrotny na stały ląd,
przejazd austriacką Doliną Dunaju do Miasta Mozarta – Salzburga, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, m.in. pałac
arcybiskupi i ogrody Mirabell, najstarsza uliczka miasta Getreidegasse, na której znajduje się Dom Mozarta, Katedra
Św. Ruprechta, Residenzplatz, pomnik i dom urodzenia Mozarta, Arcyopactwo Św. Piotra, czas wolny na salzburskiej
starówce, następnie przejazd do hotelu w okolicy Salzburga, obiadokolacja, nocleg;
3. dzień
śniadanie, przejazd do jednego z najpiękniejszych i najsłynniejszych zakątków Bawarii - zamków Hohenschwangau i
Neuschwanstein, Hohenschwangau to zamek, w którym swoje
dzieciństwo spędził król Ludwik, wjazd busikiem zamkowym na wzgórze,
gdzie wśród przepaści i jezior położony jest zamek Neuschwanstein,
zwiedzanie baśniowego Neuschwanstein – najbardziej znanego zamku
Ludwika II (na zdjęciu obok), symbolu zamków bawarskich, który był
inspiracją dla Walta Disneya, którego logo wzorowane było właśnie na
konturach tej budowli, 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 centrum uroczego alpejskiego miasteczka
Füssen, które ze względu na odbywające się w nim musicale na temat króla
Ludwiga II nazywane jest miasteczkiem musicalowym, spacer po urokliwej

starówce położonej na tle skalistych szczytów, przejazd do hotelu w Alpach Bawarskich, obiadokolacja, nocleg;
4. dzień
śniadanie, 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), krótki czas wolny, następnie wizyta w klasztorze
i bazylice w Ettal – jednym 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, spacer po przyjemnym ryneczku, podjazd
pod masyw Zugspitze (2.965 m n.p.m.), wjazd na najwyższy szczyt Niemiec
kolejką linową, skąd przy dobrej widoczności można delektować się panoramą
pięciu krajów – Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Włoch i Francji oraz widokiem
alpejskiego lodowca, na którym znajduje się najwyżej w Niemczech położona
kapliczka oraz tzw. „drzewko majowe”, przejazd do leżącego u stóp Zugspitze
Garmisch-Partenkirchen, spacer po zimowej stolicy Niemiec, m.in. zabytkowa
ulica Ludwigstraße z malowanymi domkami, centrum kurortowe i park zdrojowy,
następnie wizyta na Stadionie Olimpijskim, gdzie co roku 1. stycznia odbywa się
noworoczny konkurs zaliczany do Turnieju Czterech Skoczni, powrót do hotelu,
przygotowanie do wieczornej części programu, możliwość zorganizowania wieczorku
bawarskiego z bogatym szwedzkim stołem obfitującym w lokalne bawarskie potrawy
(pieczony prosiak, golonka, Leberkäs, szpecle, zupa, sałatki, ciasta) oraz piwo dla
każdego, do posiłku oraz zabawy przygrywać będzie lokalny muzyk grający bawarską
muzykę regionalną, po zabawie nocleg;
5. dzień
śniadanie, przejazd do stolicy Bawarii i jednocześnie jej największego miasta –
Monachium (München – na zdjęciu obok), spacer po rozległych ogrodach pałacowych
Pałacu Nymphenburg, miejsca narodzin króla Ludwika Bawarskiego, następnie przejazd metrem do centrum
miasta i 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, przejazd metrem do Parku Olimpijskiego, gdzie w roku 1972 odbyły sie XX
Letnie Igrzyska Olimpijskie,wjazd na Olympiaturm – wieżę olimpijską, skąd wieczorem
rozciąga się wspaniały widok na rozświetlone miasto, w godzinach wieczornych (ok.
22.00) pożegnanie z Bawarią i wyjazd w drogę powrotną do Polski;

6. dzień
przejazd przez Niemcy, powrót do Polski w godzinach przedpołudniowych, zakończenie
wycieczki.

Cena obejmuje
 Transport: komfortowy autokar wyposażony m.in. w klimatyzację, barek, WC, video/DVD,
 Zakwaterowanie: 4 noclegi w komfortowym hotelu*** – pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami,
 Wyżywienie: 4 śniadania w formie szwedzkiego stołu (bufetu), 4 obiadokolacje 3-daniowe serwowane w
restauracji hotelowej,
 możliwość zorganizowania wieczorku bawarskiego – dopłata 15,00 EUR od osoby do normalnej
obiadokolacji, wieczorek bawarski obejmuje bogaty szwedzki stół z regionalnymi daniami, lane piwo oraz
muzykę na żywo graną przez regionalnego bawarskiego muzyka,
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (zamki, Wieża Olimpijska) i na rejs po jeziorze ( Chiemsee) oraz
taksa klimatyczna – łączna kwota ok. 75,00 EUR osoba dorosła, ok. 35,00 EUR dzieci i młodzież do 18.
roku życia w cenie,
 dokumenty potrzebne w podróży – dowód osobisty lub paszport.

W dniu wyjazdu i powrotu poczęstunek śniadaniowy – gratis (pieczywo, parówka na gorąco, kawa, herbata
lub „porcja słodkości”)





W pierwszym i ostatnim dniu podróży posiłek obiadowy serwowany z pokładu autokaru ( zupa,
parówka/kiełbaska na gorąco ), kawa, herbata.
Obsługa licencjonowanego pilota-przewodnika,
Ubezpieczenie KL i NNW do 10.000 EUR.

___________________________________________________________________________________
Informacje dodatkowe

Na pokładzie autokaru można się zaopatrzyć w zimne napoje; sok jabłkowy, Pepsi Cola, woda i inne – 2,00 PLN/
but.



Płatne dodatkowo
dla chętnych wjazd na Zugspitze (łącznie ok. 3 godziny) – ok. 35,00 EUR osoba dorosła, ok. 25,00 EUR dzieci i
młodzież do 18. roku życia, istnieje możliwość zamiany wjazdu na Zugspitze na tańszy wariant – Eckbauer w
cenie ok. 15,00 EUR,

CENA

-

1.720,00 PLN/os.

