BAWARIA termin 18 - 23.06.2018 cena 1999 zł +110 € na bilety wstępu - autokar
DZIEŃ 1 i 2
Dnia 1 wyjazd o poranku z Olsztyna, przejazd w okolice Drezna. Kolacja, wieczorny
spacer – jak będziecie mieli Państwo siłę.
Drugiego dnia przez przejazd do Bayreuth – miasta słynnego kompozytora Ryszarda
Wagnera, zwiedzanie miasta, m.in.: Teatr Operowy, w którym odbywa się festiwal, Nowa
Rezydencja z parkiem pałacowym, Kościół Św. Trójcy, zabytkowa starówka miasta, czas
wolny, następnie przejazd do pobliskiego miasta Bamberg – spacer po wpisanym na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO Starym Mieście, wizyta m.in. w Katedrze Cesarskiej
słynącej z bogatych rzeźb i zdobień, pałacu biskupim, Alte Hofhaltung oraz w ogrodzie
różanym, z którego rozciąga się imponujący widok na dachy zabytkowej starówki,
przejście nad Małą Wenecją (Klein Venedig) – malowniczymi domkami rybackimi
położonymi nad rzeką Pegnitz oraz koło ratusza, czas wolny, przejazd do hotelu w okolicy
Bambergu, obiadokolacja i nocleg;
DZIEŃ 3
Śniadanie, a następnie zwiedzanie położonej nad Menem zabytkowej stolicy Dolnej
Frankonii – Würzburga, m.in. Stary Most Kamienny prowadzący wprost na Stare Miasto,
pięknie zdobione rokokowe budynki jak Dom pod Sokołem, Kaplica Mariacka, katedra
katolicka i protestancki Neumünster, Rezydencja Królów i Książąt Bawarii – kompleks
pałacowy z czasów baroku, przejazd Szlakiem Romantycznym do Rothenburg ob der
Tauber – miasta rodem z baśni z malowanymi domkami z czasów średniowiecza, spacer
po murach i basztach miejskich, które otaczają całe miasto, jak również wśród
zabytkowych kamieniczek mieszczańskich, następnie przejazd do innej perły bawarskiego
średniowiecza – miasteczka Dinkelsbühl, w którym zobaczymy m.in. średniowieczne
obwarowania miejskie, malowane kamienice i Katedrę Św. Jerzego, czas wolny, przejazd
na południe Bawarii w słynne Alpy Bawarskie, obiadokolacja i nocleg w hotelu w okolicy
zamków bawarskich;
DZIEŃ 4
Śniadanie, przejazd do jednego z najpiękniejszych i najsłynniejszych zakątków Bawarii –
zamków Hohenschwangau i Neuschwanstein, Hohenschwangau to zamek, w którym
swoje dzieciństwo spędził król Ludwik, wjazd busikiem zamkowym na wzgórze, 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, następnie przejazd
do najmniejszego z zameczków króla Ludwika II – Linderhof, zwiedzanie zamku i spacer
wśród fontann ogrodami królewskimi do pobliskiej sztucznej jaskini zbudowanej
specjalnie na życzenie króla, zwiedzanie kapliczek (Marokańskiej i Mauretańskiej),
przejazd do leżącego u stóp Zugspitze Garmisch-Partenkirchen, spacer po zimowej stolicy
Niemiec, m.in. zabytkowa ulica Ludwigstraße z malowanymi domkami, centrum
kurortowe i park zdrojowy, następnie wizyta na Stadionie Olimpijskim, gdzie co roku 1.
stycznia odbywa się noworoczny konkurs zaliczany do Turnieju Czterech Skoczni, czas
wolny w mieście, wieczorem powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg;
DZIEŃ 5
Śniadanie, przejazd do stolicy Bawarii i jednocześnie jej największego miasta –
Monachium (München), zwiedzanie monachijskiej starówki, wizyta m.in. w słynnym
Frauenkirche – Kościele Mariackim, będącym symbolem stolicy Bawarii, Kolumna
Mariacka, Nowy i Stary Ratusz, Odeonsplatz – miejsce puczu hitlerowskiego, Kościół
Teatynów, w którym pochowana jest polska księżniczka Teresa Kunegunda - córka Jana
III Sobieskiego, Rezydencja Książąt i Królów Bawarskich, gmach Bawarskiej Opery

Narodowej, najbardziej znana piwiarnia na świecie – Hofbräuhaus, która zasłynęła w
świecie jako ulubione miejsce Adolfa Hitlera, który w niej właśnie wygłaszał
wielogodzinne mowy, obecnie zaś lokal słynie z wyśmienitego regionalnego jadła w
bardzo przyzwoitych cenach oraz Maßbier – piwa podawanego w wielkich litrowych
kuflach, przejazd do Parku Olimpijskiego, gdzie w roku 1972 odbyły sie XX Letnie
Igrzyska Olimpijskie, wjazd na wysoką na 300 m Olympiaturm – wieżę olimpijską, skąd
rozciąga się wspaniały widok na rozległe miasto, przejazd do położonej nad Dunajem
Ratyzbony (Regensburg) – spacer po średniowiecznym mieście wpisanym na listę
UNESCO, m.in. Kamienny Most nad Dunajem, Stary Ratusz, Katedra Św. Piotra – piękny
przykład bawarskiego gotyku, malownicze kamienice z wykuszami charakterystycznymi
dla tego rejonu Niemiec, obiadokolacja i nocleg w hotelu w okolicy Ratyzbony;
DZIEŃ 6/7
Śniadanie, zwiedzanie drugiego co do wielkości miasta Bawarii – Norymbergi (Nürnberg),
m.in.: Kaiserburg – monumentalny zamek cesarski górujący nad miastem, dobrze
zachowane średniowieczne obwarowania miejskie okalające Stare Miasto, renesansowy
ratusz, późnogotycka studnia Schöner Brunnen w kształcie wieży, kościół św. Sebalda i
kościół św. Wawrzyńca, w których podziwiać można dzieła Wita Stwosza, kościół
Najświętszej Maryi Panny, zespół zabytkowe zabudowy mieszczańskiej – Dom Albrechta
Dürrera i Dom Tucherów, czas wolny na imponującym Starym Rynku, następnie wizyta
pod Pałacem Sprawiedliwości, gdzie odbył się słynny proces norymberski nazistowskich
zbrodniarzy wojennych, wjazd na Wieżę Telewizyjną, z której rozciąga się ładny widok na
całe miasto, w godzinach wieczornych pożegnanie z Bawarią i wyjazd w drogę powrotną
do Polski; dojazd gdzieś w okolice Łodzi i nocleg, żeby Państwa nie zamęczyć. Bo w
końcu Trzeci Wiek ma swoje prawa. Ostatniego dnia z uśmiechem, po śniadaniu powrót
do Olsztyna.

Wpłaty:
I rata 500 zł płatne przy zapisie
II rata 1000 zł do15.04.2018 r.
III rata 499 zł do 15.05.2018 r.
110 € płatne u pilota
Zapisy przyjmuje kol. Zosia Rakowska, tel. 607 737 112

