PROPOZYCJA PLANU WYCIECZKI ZAGRANICZNEJ
OKTOBERFEST – ZABYTKI BAWARII
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!
Bawaria
22 września – 25 września 2016 r.
2 noclegi; 2 śniadania, 1 obiad na Oktoberfest, 2 obiadokolacje
wejściówka do namiotu piwnego Löwenbräu Festzelt
Ramowy program wycieczki
1. dzień – 22.09.2016 – czwartek
wyjazd Kielc –godz. 6:00 ,przejazd przez Czechy do Austrii, przyjazd do Miasta
Mozarta – Salzburga, spacer po mieście, 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, przejazd do hotelu
w okolicy Salzburga, obiadokolacja, nocleg;
2. dzień – 23.09.2016 – piątek
śniadanie, przejazd do stolicy Bawarii i jednocześnie jej największego miasta –
Monachium (München), zwiedzanie Dzielnicy BMW i Parku Olimpijskiego, gdzie
w roku 1972 odbyły sie XX Letnie Igrzyska Olimpijskie, wjazd na Olympiaturm –
wieżę olimpijską, skąd rozciąga się wspaniały widok na rozległe miasto, następnie
przejazd na Błonia Teresy, gdzie co roku odbywa się największe święto ludowe na
świecie – OKTOBERFEST, uczestnictwo w Święcie Piwa, wejście do słynnego
namiotu piwnego Löwenbräu Festzelt i zabawa przy typowej bawarskiej strawie
i dwóch kuflach litrowego piwa oraz korzystanie z atrakcji takich jak jarmark
ludowy i wesołe miasteczko, czas wolny w rozbawionym mieście goszczącym
miłośników zabawy z całego świata, przejazd do hotelu w Alpach BawarskoTyrolskich, obiadokolacja i nocleg;

3. dzień – 24.09.2016 – sobota
śniadanie, przejazd do leżącego u stóp najwyższego szczytu Niemiec - Zugspitze
Garmisch-Partenkirchen, spacer po zimowej stolicy Niemiec, parku zdrojowym i po
słynnej ulicy Ludwigstrasse, czas wolny w centrum największego niemieckiego
kurortu alpejskiego, następnie wizyta na Olimpijskim Stadionie Narciarskim, gdzie
co roku 1 stycznia odbywa się noworoczny konkurs zaliczany do Turnieju Czterech
Skoczni, następnie przejazd do jednego z najpiękniejszych zakątków Bawarii –
Hohenschwangau,
gdzie wśród przepaści i jezior położony jest zamek
Neuschwanstein, zwiedzanie baśniowego Neuschwanstein – najbardziej znanego
zamku Ludwika II, 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, w późnych godzinach
popołudniowych (ok. 17.00) pożegnanie z Bawarią i wyjazd w drogę powrotną do
Polski;
4. dzień – 25.09.2016 – niedziela
Powrót na miejsce zbiórki ,zakończenie wycieczki.
Świadczenia zawarte w cenie
Transport: komfortowy autokar wyposażony m.in. w klimatyzację, barek, WC, video,
Zakwaterowanie: 2 noclegi w komfortowych hotelach* * *, w tym: 1 nocleg w hotelu
koło Salzburga oraz 1 nocleg w hotelu w samych Alpach Bawarskich/Tyrolskich
w okolicy słynnych zamków Ludwika II / Garmisch-Partenkirchen - pokoje 2osobowe,a na życzenie również 3- osobowe z łazienkami. Dla osób podróżujących
samotnie dostępne są również pokoje 1-osobowe za dopłatą,
Wyżywienie: 2 śniadania w formie szwedzkiego stołu (bufetu), 2 obiadokolacje 3daniowe serwowane, 1 obiad z dwoma litrowymi kuflami piwa podczas zabawy
w namiocie piwnym na Oktoberfest,
Realizacja programu wycieczki,
Obsługa licencjonowanego pilota-przewodnika,
Ubezpieczenie KL i NNW
Wejściówka do słynnego namiotu piwnego Löwenbräu Festzelt na Oktoberfest wraz
z jedzeniem oraz dwoma kuflami piwa po 1l (łącznie 2l),
Bilety wstępu
CENA:1250 PLN osoby.

