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ZAMKI LUDWIKA
BAWARSKIEGO

Dzień 1
Wyjazd w godzinach nocnych. Bezpośredni przejazd do Salzburga, przerwa na
toaletę i śniadanie we własnym zakresie.
Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Salzburga:
Stare Miasto, katedra i opactwo św. Piotra, rezydencja książęca i salzburskie kuranty,
najstarsza apteczka i najmniejsza kamieniczka, katakumby, pomnik Mozarta i dom,
w którym się urodził, miejsca odwiedzane przez Jana Pawła II, ogród i pałac arcybiskupi
Mirabell
Czas wolny
Przejazd do letniej rezydencji książęcej Hellbrunn - otoczona rozległym
parkiem zaliczana jest do najpiękniejszych przykładów architektury manierystycznej
w Europie. Słynne ogrody z wodotryskami, zaprojektowane w 1618 roku przez księcia
arcybiskupa Sittikusa są największą atrakcją turystyczną tego obiektu.
Przejazd do hotelu w okolicy Kempten, zakwaterowanie, obiadokolacja.
Dzień 2
Śniadanie w hotelu, przejazd do Neuschwanstein – najbardziej charakterystyczny
zamek okresu Ludwika II, obecnie kojarzony głównie z baśniowym pałacem z czołówek
filmów Walta Disney’a . Spacer po okolicy: Marienbrucke- most łączący dwa brzegi
wąwozu Poellat, wiszący nad kilkudziesięciometrową przepaścią z wodospadem na dnie.
Przejazd do zamku Hohenschwangau – miejsce młodych lat Ludwika II.
Powrót do hotelu, obiadokolacja.

Dzień 3
Śniadanie w hotelu, przejazd do Linderhof – najmniejszego, pod względem
architektonicznym, ale jednocześnie najbardziej uroczego zamku Ludwika Bawarskiego.
Po południu przejazd kolejką na Zugspitze - najwyższy szczyt w Alpach, znajdujący
się po stronie Niemiec. Spacer po uroczej alpejskiej miejscowości GarmischPartenkirchen – miejsce zawodów narciarskich w Turnieju Czterech skoczni.
Powrót do hotelu, obiadokolacja.
Dzień 4
Śniadanie w hotelu, przejazd malowniczym szlakiem nad Jeziorem Bodeńskim:
Spacer po romantycznym miasteczku Meersburg, położonym u stóp Alp
Szwajcarskich, otoczonym sadami i winnicami. Przeprawa promowa na Mainauwyspa kwiatów z niepowtarzalnym ogrodem botanicznym
Powrót do hotelu, obiadokolacja.
Dzień 5
Śniadanie w hotelu, przejazd do Monachium, zwiedzanie stolicy Bawarii:
Olimpiapark – miejsce igrzysk olimpijskich z 1972 roku, Rezydencja Książąt Bawarskich,
Ratusz, kościół NMP, kościół św. Michała.
Przerwa na obiad i wyjazd w drogę powrotna do Polski.
_______________________________________________________________
Cena: 1.290,00 zł/osoby (kalkulacja dla grupy minimum 40-osobowej)
Cena
•
•
•
•

zawiera:
Transport autokarem
Opłaty drogowe i parkingowe
Pilot na całej trasie imprezy
Przewodnik miejscowy
• 4 noclegi
• 4 śniadania
• 5 obiadokolacje
• Ubezpieczenie
• Podatek VAT

Bilety wstępu dodatkowo płatne ok. 60 euro/osoby.

