NIEMCY – BAWARIA
1 dzień Wyjazd z miejsca zbiórki godz. 19:00. Nocny przejazd do Niemiec.
2 dzień Rano przyjazd do Monachium ( stolica Bawarii). 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. Obiadokolacja, następnie przejazd
do hotelu , zakwaterowanie , nocleg.
3 dzień Po śniadaniu przejazd jednego z najpiękniejszych i najsłynniejszych zakątków Bawarii - zamków
Hohenschwangau i Neuschwanstein. ( Hohenschwangau to zamek, w którym swoje dzieciństwo spędził
król Ludwik). Przejście na wzgórze, gdzie wśród przepaści i jezior położony jest zamek Neuschwanstein,
- (najbardziej znany zamek Ludwika II, symbol 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. Następnie przejazd do Garmish Partenkirschen - panorama Alp, obiekty olimpijskie. Powrót do
hotelu, obiadokolacja i nocleg.
4 dzień Po śniadaniu przejazd nad Jezioro Bodeńskie – trzecie pod względem wielkości jezioro
śródlądowe w Europie. Rejs statkiem po jeziorze na wyspę kwiatów. Krótki spacer po Lindau.
Przyjazd do Monachium ,obiadokolacja w znanej piwiarni Hofbräuhaus, która zasłynęła w świecie jako
ulubione miejsce Adolfa Hitlera, który wygłaszał w niej wielogodzinne mowy, obecnie zaś lokal słynie
z wyśmienitego regionalnego jadła oraz Maßbier – piwa podawanego w wielkich litrowych kuflach.
Powrót do hotelu, nocleg.
5 dzień Po śniadaniu przejazd do Salzburga - jednego z najpiękniejszych miast Austrii.
Zwiedzanie Starego Miasta m.in.: Katedra Św. Ruprechta, Kościół Św. Piotra wraz ze starochrześcijańskimi skalnymi kaplicami. Przechadzka śladami Mozarta m.in.: Dom Mozarta, Pomnik Mozarta. Czas
wolny do dyspozycji turystów. Po południu wyjazd w drogę powrotną do kraju ( nocny przejazd)
6 dzień Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach porannych.
TERMIN: 30.04-05.05.2019
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W ramach odpłatności organizator zabezpiecza:
Przejazd autokarem
3 noclegi w hotelach**/*** -pokoje 2 osobowe łazienkami
3 śniadania , 3 obiadokolacje w tym jedna w bawarskiej piwiarni
opiekę pilota
system tour guide
lokalnych przewodników
ubezpieczenie NW( 15000PLN), KL ( 10000EURO w tym choroby przewlekłe) i BP( 1000PLN)

Uwaga! :Cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów , rejs oraz opłaty rezerwacyjnej euro

 Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie
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