BIURO PODRÓŻY

...od 1996 roku.

05-800 Pruszków Al. Wojska Polskiego 20/28
tel.: (22) 758-84-29 kom. 728-872-928

www.biurotoptravel.pl
e-mail: toptravel@wp.pl

27.05 – 03.06.2017r
1 dzień:
Zbiórka uczestników o godz. 02:45 w ustalonym miejscu,
o godz. 03:00 wyjazd w kierunku Niemiec. Po drodze postój
na ciepły posiłek na terenie Polski (płatny we własny
zakresie). Zakwaterowanie w hotelu na wschód od Monachium
/ na północ od Salzburga. Obiadokolacja i nocleg.

2 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Salzburga - zwiedzanie Starego
Miasta, które w 1996 r. zostało wpisane na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, następnie
spacer Getreidegasse - najstarszą i najpiękniejszą uliczką
miasta, przy której mieszkał Wolfgang Amadeusz Mozart. Po drodze zobaczymy również romański
kościół św. Ruperta, Residenzplatz oraz Zamek – Fortecę Hohensalzburg. Powrót do hotelu,
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

3 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Prien nad jezioro Chiemsee, przeprawa stateczkiem na wyspę
Herreninsel, na której znajduje się największy z zamków Ludwika Bawarskiego, będący wierną kopią
pałacu wersalskiego - spacer wśród fontann po przepięknym parku. Rejs na niewielką wyspę
Fraueninsel – spacer po urokliwych uliczkach pozbawionych ruchu samochodowego. Powrót na ląd i
powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

4 dzień:
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do stolicy Bawarii - Monachium, gdzie zobaczymy
m.in.: Zamek Nymphenburg - spacer po ogrodach i zwiedzanie wnętrz. Następnie Stare Miasto dawne bramy miejskie, Katedra Najświętszej Marii Panny, Stary Ratusz i Nowy Ratusz, Rezydencja
Wittelsbachów - królewskiego rodu Bawarii. Zobaczymy również miasteczko olimpijskie:
przejażdżka kolejką wokół Olimpia Park, stadion, wjazd na wieżę olimpijską, muzeum motoryzacji BMW.
Przejazd do hotelu w Alpach Bawarskich na południe od Garmisch – Partenkirchen, zakwaterowanie,
obiadokolacja i nocleg.

5 dzień:
Śniadanie. Przejazd w Alpy Bawarskie, gdzie zwiedzimy Zamek Neuschwanstein - jest on
najbardziej znanym zamkiem Ludwika II, symbolem zamków bawarskich, często kojarzonym z logo
wytwórni filmowej Walta Disneya. Krótki spacer po okolicy: Marienbrucke - most łączący dwa brzegi
wąwozu Poellat, położony naprzeciw zamku nad kilkudziesięciometrową przepaścią z wodospadem.
Następnie zobaczymy z zewnątrz zamek Hohenschwangau, w którym jako dziecko mieszkał król
Ludwik II. Przejazd do Wieskirche - zwiedzanie rokokowego kościoła pod wezwaniem Biczowanego
Zbawiciela, będącego jedną z najsłynniejszych świątyń rokokowych świata. Przejazd do
Oberammergau zwanego "malowanym miasteczkiem", gdzie zobaczymy m.in.: Teatr, Muzeum i Dom
Piłata. Przejazd do Ettal, wizyta w benedyktyńskim kościele wzorowanym na Bazylice Grobu Świętego
w Jerozolimie. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

6 dzień:
Śniadanie. Przejazd do Linderhof, gdzie znajduje się najmniejszy i najpiękniejszy z zamków Ludwika
Bawarskiego - zwiedzanie wnętrz, spacer po ogrodzie. Przejazd do malowniczo położonego miasteczka
Garmisch-Partenkirchen - zimowej stolicy Bawarii. Spacer po urokliwych uliczkach, podczas
którego zobaczymy również słynną skocznię narciarską. Następnie piesza wycieczka (ok. 2 h) przez
Wąwóz Partnachklamm. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

7 dzień:
Śniadanie. Przejazd malowniczym alpejskim szlakiem nad
Jezioro Bodeńskie, spacer po romantycznym miasteczku
Meersburg, położonym u stóp Alp Szwajcarskich,
otoczonym sadami owocowymi i winnicami. Przeprawa
promowa na wyspę kwiatów Mainau, którą pokrywa
wspaniały ogród botaniczny z palmami i cytrusami. Powrót
hotelu, obiadokolacja i nocleg.

8 dzień:
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w drogę
powrotną. Po drodze postój na ciepły posiłek na terenie Polski (płatny we własnym zakresie).
Powrót do Warszawy w godzinach nocnych.

CENA:

640 PLN/os. + 420 EURO/os.
(kalkulacja dla grupy min. 45 os.)

CENA ZAWIERA:






przejazd autokarem (AC, WC)
zakwaterowanie w hotelach 2*/3* w pokojach 2,3-os. z łazienkami
wyżywienie: 7 x śniadanie i 7 x obiadokolacja
opieka Pilota B.P. TOP TRAVEL
ubezpieczenie KL, NNW

CENA NIE ZAWIERA:



biletów wstępu, opłat drogowych, słuchawek tourguide itd. - łącznie ok. 75 EURO/os.
płatne obowiązkowo u pilota
wydatków osobistych

Uwaga: możliwość zorganizowania kolacji bawarskiej w lokalnej restauracji – koszt 35 EURO/os.

Kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie

