Biuro Podróży Euro Bus Wrocław
50-073 Wrocław ul. Św. Antoniego 28
tel./fax +48 / 71 344 13 00 tel. +48 / 71 341 76 05 e-mail: eurobus@euro-bus.wroc.pl

Bajkowe Zamki Bawarii - Niemcy (V)

Numer oferty: 338

Bajkowe Zamki Bawarii - Zamki Ludwika Szalonego
Neuschwanstein - Hochenschwangau - Linderhof - Monachium
Termin: 22.10 – 27.10.2019
PROGRAM

Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez Niemcy.
Dzień 2: Przejazd wzdłuż alpejskich krajobrazów do zamków Ludwika Bawarskiego – Neuschwanstein oraz
Hochenschwangau. Niepowta-rzalna i bajkowa architektura zamków przyczyniła się do faktu, że jest to
najbardziej uroczy zakątek Bawarii. Spacer do Mostu Marienbricke, z którego rozciąga się niepowtarzalny widok i
który łączy dwa brzegi wąwozu Poellat. Przejazd do hotelu i nocleg.
Dzień 3: Śniadanie. Przejazd do Linderhof, gdzie znajduje się najmniejszy i najpiękniejszy z zamków Ludwika
Bawarskiego. Po zwiedzeniu ogrodówzamku przejazd w kierunku Alp, do najwyższego niemieckiego szczytu
Zugspitze. Dla chętnych wjazd na szczyt kolejką zębatą (ok. 30 minut), zjazd kolejką linową (ok. 10 minut). Po
południu zwiedzanie słynnej alpejskiej miejscowości Garmisch-Partenkirchen, w której odbywają się zawody
skoków narciarskich zaliczane do Turnieju Czterech Skoczni. Powrót do hotelu i nocleg.
Dzień 4: Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd do Monachium – stolicy Bawarii. Zwiedzanie Starego Miasta:
Katedra Najświętszej Marii Panny, Ratusz, Rezydencja Wittelsbachów, a następnie zwiedzanie Olimpiapark –
miasteczka olimpijskiego, gdzie w 1972 roku odbywały się Igrzyska Olimpijskie. Wieczorem wyjazd w drogę
powrotną do Polski.
Dzień 5: Powrót do kraju około południa.
Cena: 1350 zł
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu **/***, pokoje 2-osobowe z łazienkami,
Wyżywienie: 2 śniadania,
Oiekę pilota na całej trasie wycieczki,
Transport: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, WC),
Ubezpieczenie NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A.
CENA NIE ZAWIERA:
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów komunikacji miejskiej w Monachium (metro), opłat za lokalnych
przewodników, zestawów słuchawkowych audio guide, podatku turystycznego - łącznie ok. 60 EUR.
Opcjonalnie: dopłata do pokoju 1-osobowego - 280 zł,
dopłata do obiadokolacji - 140 zł (2 obiadokolacje),
wjazd kolejką na szczyt Zugspitze - ok. 50 EUR.
Uwaga:
Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.

Wydruk oraz zawarte w nim ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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