Program Ramowy wyjazdu do Niemiec
Bawaria Jakiej Nie Znacie!
21-29.05.2016 (9 dni)
(autokar)

21.05.2016
(kolacja)
05:45
06:00
20:00

1 dzień (ok. 800 km)

WARSZAWA

CZESKIE BUDZIEJOWICE

Zbiórka przed Pałacem Kultury - parking przed Kinoteką (przy Al. Jerozolimskich).
Odjazd autokaru do Czech przez przejście graniczne w Cieszynie (możliwość
wsiadania: Piotrków Trybunalski, Częstochowa, Katowice).
Wieczorem przyjazd do hotelu w Borovany (okolice Czeskich Budziejowic),
Zakwaterowanie i kolacja w hotelu Alf Borovany 3* http://www.hotelalf.cz/

22.05.2016
2 dzień (ok. 140 km) CZESKIE BUDZIEJOWICE LAS BAWARSKI
PASSAWA
(śniadanie/kolacja)
08:00
Po śniadaniu przejazd w kierunku granicy niemieckiej przez tajemniczy Las Bawarski,
jeden z największych kompleksów leśnych Europy. Zwiedzanie Huty Szkła, dla
chętnych możliwość wykonania szklanego naczynia (za opłatą). Wizyta w jednej
z miejscowych destylarni, muzeum bimbrownictwa bawarskiego. Możliwość zakupów
sznapsów i likierów. Przejazd do historycznej Passawy (pobyt ok. 3 godzin) jedynego
miasta położonego u zbiegu 3 dużych rzek, którym zachwycał się Napoleon.
Charakterystyczne Stare Miasto zabudowane po wielkim pożarze architekturą
barokową i klasyczną, potężna katedra św. Stefana z przebogatym wnętrzem
i słynnymi organami, Stara i Nowa rezydencja książąt biskupów, klasycystyczny Teatr
Miejski (Stara Opera), kompleks ratuszowy w tym Stary Ratusz z XV w. Nad brzegiem
Dunaju, kościół parafialny św. Pawła, twierdza Veste Oberhaus (z zewnątrz).
18:00 – 19:00 Kolacja w lokalnej restauracji. Zakwaterowanie w hotelu BEST WESTERN Amedia
Passau 3* http://plazahotels.de/hotels/deutschland/passau.html
23.05.2016
3 dzień (ok. 100 km) PASSAWA
BURGHAUSEN LAUFEN
SALZBURG
(śniadanie/kolacja)
08:30
Wyjazd do Burghausen, znanego z najdłuższego zamku - rezydencji na świecie
wpisanej do księgi Guinessa, spacer w kierunku Placu Miejskiego ze stylową
zabudową, Zamek niegdyś rezydencja polskiej księżniczki Jadwigi Jagiellonki. Krótka
wizyta w słynnym bawarskim centrum pielgrzymkowym, kaplica Maryjna z cudowną
figurką Czarnej Madonny. Przejazd pętlą bawarską przez Muhldorf, Wasserburg,
Laufen – miasta z charakterystycznym stylem zabudowy.
18:00 – 19:00 Kolacja w lokalnej restauracji. Zakwaterowanie w Salzburgu w hotelu Austria Trend
Hotel
Salzburg
Mitte
3*+
https://bookings.ihotelier.com/SalzburgMitte/select_rooms.jsp?urlredirect=yes&hotelId=75045
24.05.2016
4 dzień (ok. 100 km) SALZBURG
BERCHTESGADEN
SALZBURG
(śniadanie/kolacja)
08:30
Przejazd do krainy Berchtesgaden, postój w kolorowym miasteczku o tej samej
nazwie. Przejazd drogą pod wzgórze Kehlstein - arcydzieło sztuki inżynierskiej
z czasów III rzeszy, a następnie wjazd windą do dawnej herbaciarni Hitlera
(Kehlsteinhaus) - szczyt 1834m. Następnie: zwiedzanie fascynującej kopalni soli (ok.
2,5 godz.) działającej od 5 wieków do dziś, rejs statkiem po najwyżej położonym
jeziorze w Niemczech w niesamowitej scenerii pionowo wspinających się gór.
Przystanek przy kościółku pielgrzymkowym św. Bartłomieja.
18:00 – 19:00 Kolacja w lokalnej restauracji. Powrót do hotelu.

25.05.2016
5 dzień (ok. 200 km) SALZBURG
MITTENWALD
(śniadanie/kolacja)
08:00
Przejazd niemiecką Drogą Alpejską. Po drodze przystanek nad Chiemsee (ok. 10:30).
Czas wolny (np. na poczęstunek nad jeziorem; kawa, herbata, ciastko). Spacer po
idyllicznej wyspie pozbawionej ruchu samochodowego, stary klasztor Benedyktynek
Frauenworth. Wizyta w sklepie przyklasztornym. Krótki postój w Mittenwald (ok. 15:30)
– miasteczko o tradycjach lutniczych, okazja by zobaczyć charakterystyczne fasady
budynków. Spacer nad wąwóz Leutaschklammm (ok. 1,5 godz.).
8:30 – 19:30
Kolacja w lokalnej restauracji. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, Hotel Garni
Lärchenhof 4* http://www.laerchenhof-lermoos.at/dhtml/index.htm
26.05.2016
6 dzień (ok 200 km) ETTAL NEUSCHWANSTEIN LINDERHOF MONACHIUM
(śniadanie/kolacja)
08:30
Po śniadaniu wyjazd do Fussen i zwiedzanie zamku Neuschwanstein (w celu
zagwarantowania zwiedzania wszystkim Uczestnikom, konieczna jest możliwie jak
najwcześniejsza informacja co do ostatecznej ilości osób!) (pobyt ok. 3 – 4 godz.).

Przejazd do Linderhofu i zwiedzanie pałacu oraz ogrodu (ok. 2 godz.). Krótka wizyta
w klasztorze Benedyktów w Ettal z XIV w. przebudowanym w stylu rokoko. Przejazd
do Oberammergau, znanego z widowisk pasyjnych i charakterystycznych malunków
na domach oraz miejscowego rzemiosła. Przejazd do stolicy Bawarii - Monachium.
18:30 – 19:30 Kolacja w lokalnej restauracji. Zakwaterowanie w Monachium w hotelu H2 Hotel
München Messe 3* https://www.h-hotels.com/de/h2/hotels/h2-hotel-muenchenmesse/hotel
27.05.2016
7 dzień
MONACHIUM
(śniadanie/kolacja)
09:00
Po śniadaniu zwiedzanie Monachium (środkami komunikacji miejskiej): spacer
deptakiem od bramy Karlstor do Isartor, dwa symbole miasta – Marienplatz z Nowym
Ratuszem i kościół NMP z charakterystycznymi kopułami, Stary Piotr i Viktualienmarkt
– targ rarytasów z całego świata, słynna piwiarnia Hofbrauhaus, Odeonsplatz ze
znaczącymi zabytkami wokół, Deutsches Museum (ok. 3 godz., jedno
z najsłynniejszych muzeów świata oferujące eksponaty z wielu dziedzin). Czas wolny
na degustację piwa w jednej ze znanych monachijskich piwiarni.
18:00 – 19:00 Kolacja w lokalnej restauracji. Powrót do hotelu.
28.05.2016
8 dzień (ok. 300 km)
MONACHIUM
REGENSBURG
PILZNO/PRAGA
(śniadanie/kolacja)
09:00
Po śniadaniu przejazd do Ratyzbony. Zwiedzanie miasta (ok. 2 godz.) z największą
starówka w Niemczech wpisaną na listę UNESCO: kamienny Most z XII w. nad
Dunajem z panoramą Starego Miasta, wielki spichlerz solny, najstarsza smażalnia
kiełbasy działająca od 12 wieków do dziś, Porta Pretoria – wieża i brama wjazdowa do
dawnego rzymskiego Castra Regina, średniowieczne wieże rodowe, Złota Wieża,
Dom Goliata, ratusz z XIII-XV w, gotycka katedra św. Piotra, Alte Kapelle niepozorna
kolegiata skrywająca wspaniałe rokokowe wyposażenie. Czas wolny na zakupy i lunch
(ok. 2 godz.). Krótka wizyta w Walhalli. Wyjazd do Czech.
19:00
Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie i kolacja w hotelu Ibis Pilzno 3*
http://www.hotelibisplzen.cz/
29.05.2016
(śniadanie)
08:00
ok. 20:00

9 dzień (ok. 800 km)

PILZNO/PRAGA

WARSZAWA

Wyjazd autokaru do Polski.
Przyjazd autokaru przed Pałac Kultury - parking przed Kinoteką (od strony Al.
Jerozolimskich).

UWAGA:
Program jest ramowy (orientacyjny) np. godziny i kolejność realizacji poszczególnych punktów programu lub
niektóre godziny mogą ulec zmianie. Podane w programie odległości w kilometrach są orientacyjne.

