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BAWARIA: Linderhof - Neuschwanstein 

i Hohenschwangau - Monachium 
 

Dzień 1 

Wyjazd ok. 2:00 – 3:00 nad ranem, przejazd pod Monachium, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 2 

Śniadanie.  

Przejazd do miejscowości Linderhof. Zwiedzanie neorokokowego pałacu Linderhof                     

i należących do niego urokliwych ogrodów wraz ze Sztuczną Grotą Wenus. Przejazd do 

miejscowości Oberammergau. Zwiedzanie miejscowości znanej z tradycyjnych „malownych 

domów”. Przejazd do Garmisch – Partenkirchen (zimowej stolicy Niemiec). Zwiedzanie 

miasta i słynnej skoczni narciarskiej. Alpspitz - wjazd na jeden z najwyższych szczytów 

Alp Niemieckich kolejką linową. Piesza wycieczka do wąwozu Partnachklamm – 

najpiękniejszego w całych Alpach, 800-metrowy, wyżłobiony przez rzekę Partnach. 

powrót do pensjonatu, obiadokolacja, nocleg.                    

Dzień  3  

Śniadanie. Przejazd do sławnego na całym  świecie zakątka Bawarii – zamków 

Neuschwanstein i Hohenschwangau. Zwiedzanie neogotyckiego zamku Hohenschwangau, 

w którym jako dziecko mieszkał król Ludwik II.  wiedzanie zamku Neuschwanstein, który 

jest najbardziej znanym zamkiem Ludwika II, często kojarzonym z logo wytwórni filmowej 

Walta Disneya. Krótki spacer po okolicy: Marienbrucke - most łączący dwa brzegi wąwozu 

Poellat, położony dokładnie naprzeciw zamku nad  kilkudziesięciometrową przepaścią z 

wodospadem.  Wizyta w malowniczym miasteczku Füssen. Kolacja bawarska, nocleg.     

Dzień 4  

Śniadanie, przejazd do centrum Monachium i spotkanie z przewodnikiem : objazd miasta 

obejmujący Dzielnice Muzeów, Plac Królewski, Ludwigstrasse, Uniwersytet + zwiedzanie 

pieszo Starego Miasta: Kościół NMP (katedra), Marienplatz ze Starym i Nowym Ratuszem, 

Opera Narodowa, Odeonsplatz z kościołem św. Kajetana i Feldherrnhalle, Muzeum BMW.  

Przejazd na nocleg i obiadokolacje pod Pilzno w Czechach. 

Dzień 5 

Śniadanie, powrót do kraju w godzinach wieczornych. 

 

CENA:  1659,- zł/os.    Termin: 31.05. – 4.06.2017  
 

CENA ZAWIERA:  Transport autokarem (barek, video, klimatyzacja, 2 kierowców ).Noclegi: Czechy –  hotel 

– pokoje 2- 4-os. typu studio; Niemcy – 3  noclegi – pensjonat – pokoje 2-3-os. 

 z łazienkami; pilot - przewodnik. Ubezpieczenie KL i NW. Wyżywienie: 4 x śniadania i obiadokolacje. 

 

Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, wjazd i zjazd  na Alpspitz: 27 euro, Muzeum 

BMW – 9 euro, Zamek Neuschwanstein i Hohenschwangau.  – ok. 20 euro. 
 


