Bawaria - szlakiem Zamków Szalonego Króla

Bawaria – szlakiem Zamków Szalonego Króla 4 dni
Podróż autokarem

Dzień 1: Norymberga
wyjazd w godzinach wieczornych
przejazd do Norymbergii – stolicy Frankonii w
godzinach rannych; zwiedzanie miasta:
Starówka, Renesansowy Ratusz, Dom Dudera,
kościół św. Sebalda, kościół św. Wawrzyńca,
zamek cesarski Keiseburg
zakwaterowanie w hotelu
obiadokolacja
czas wolny
nocleg

Dzień 2: Monachium
śniadanie
przejazd do Monachium – stolicy Bawarii;
zwiedzanie miasta: Kościół NMP, Plac Królewski,
Marienplatz z gotyckim Ratuszem, kościół św.
Piotra , Pałac Wittelsbachów i zamek
Nymphenburg, spacer po historycznych
ogrodach, spacer po Starym Mieście, park i
stadion olimpijski z wjazdem na wieżę
olimpijską
wizyta w największym salonie BMW
czas wolny
przejazd do hotelu, zakwaterowanie
obiadokolacja
nocleg

Dzień 3: „Zamki Króla Ludwika II”
śniadanie
wyjazd do zakątka „Zamków Króla Ludwika II”;
zwiedzanie zamków:
Linderhof „Królewskiej Willi” ze słynnym
angielskim ogrodem i Grotą Wenus
Hohenschwangau w którym Ludwik II spędził
dzieciństwo
Neuschwanstein – XIX-wiecznego zamku
Ludwika II Bawarskiego
spacer na Most Marienbrucke łączący brzegi
wąwozu Poellat, położony nad przepaścią i
wodospadem
czas wolny
powrót do hotelu
obiadokolacja
nocleg

Dzień 4: Chiemagau
śniadanie
wykwaterowanie z hotelu
przejazd do Chiemgau nad jezioro Chiemsee,
na którym położone są 3 wyspy
przejazd promem na wyspę Herreninsel,
zwiedzanie: Zamku króla Ludwika II
przejazd do Altottingu – miejsca
pielgrzymkowego w Górnej Bawarii, tam:
Kaplica Łask z IX wieku ze słynną rzeźbą
Czarnej Madonny
wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych
zakończenie imprezy

Cena objemuje

Cena nie objemuje

3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
hotele 3*
3 śniadania, 3 obiadokolacje
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW i KL składka TFP i
TFG
transport - autokar, dwóch kierowców,
trasę przejazdu ustala pilot

biletów wstępów - ok. 80 euro/osoby
napojów do obiadokolacji
dopłat do pokoi 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny
40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

1790 zł/os.

1710 zł/os.

1650 zł/os.

Uwagi : Istnieje możliwość wynajęcia systemu słuchawkowego Tour Guide.
Powyższy program jest propozycją, którą można modyfikować.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
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