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Dzień 1.  

Wyjazd z Nowego Sącza w godzinach popołudniowych, przejazd nocny przez Czechy do 

Niemiec. 

 

Dzień2.  

Przyjazd do Prien: spacer po miasteczku, rejs po Chiemsee (największe bawarskie 

jezioro, nazywane Bawarskim Morzem), na wyspę Herreninsel, przejście do Zamku 

Herrenchiemsee, zwiedzanie Nowego Zamku i galerii, ogrodów. Przejazd do hotelu, 

obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 3.   

Śniadanie, wykwaterowanie. Neuschwanstein: najbardziej bajkowy Zamek Ludwika II. 

który był inspiracją dla zamku Disneya, Marienbrucke - most łączący oba brzegi wąwozu, 

Zamek Hohenschwangau (dla osób chętnych). Przejazd do Garmisch-Partenkirchen: 

spacer po alpejskim miasteczku olimpijskim, w którym odbywa się Turniej Czterech 

Skoczni, Wyjazd (jeśli pogoda będzie odpowiednia) na najwyższy szczyt Niemiec 

Zugspitze (ok. 40 euro/os płatne dodatkowo.). Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 

następnie przejazd do regionalnej restauracji - obiadokolacja połączona z wieczorem 

integracyjnym. Powrót do hotelu, nocleg. 

 

Dzień4.   

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Monachium - stolica Bawarii. Przejazddo 

Wioski Olimpijskiej oraz do Muzeum BMW, następnie zwiedzanie Marienplatz - centrum 

Monachium – Nowy Ratusz, Stary Ratusz, bramy miejskie - pozostałości  
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średniowiecznych fortyfikacji, Katedra Najświętszej Marii Panny z XV w., Alter Hof - 

zrekonstruowana dawna rezydencja cesarska Ludwika IV Bawarskiego, pałac 

Wittelsbachów. Przejście na obiad do restauracji. Następnie udział w rozpoczynających 

się najsłynniejszych obchodach Octoberfest. Przejazd do hotelu, nocleg. 

 

Dzień 5.   

Śniadanie, wykwaterowanie przejazd do Salzburga - jednego z najpiękniejszych miast 

Austrii, zwiedzanie m.in.: Stare Miasto, twierdza Hohensalzburg, dom Mozarta, ogrody 

arcybiskupie Mirabell. Czas wolny na kawę i ciastko, następnie powrót do Polski. 

Planowany przyjazd do Nowego Sącza ok. godz. 24:00, w drodze powrotnej jest 

przewidziana przerwa na obiad (we własnym zakresie). 

 

Cena: skontaktuj się z nami 

grupa min. 45 osób  

 

Cena zawiera: 

- Przejazd autokarem Cafe Bar, DVD/Mp3, WC, Klimatyzacja 

- 3 noclegi w hotelu/pensjonacie o standardzie *** + wyżywienie HB (śniadanie i 

obiadokolacja) 

- wieczór integracyjny połączony z obiadokolacją w trzecim dniu  

- opieka pilota/przewodnika 

- przewodnik miejski po Monachium  

- ubezpieczenie KL, KR,NWI,NWS 

- rejs Statkiem po Jeziorze Chiem + bilety do Zamku Herrenchiemsee  

- bilety do: Zamek Neuschwanstein 

- TFG – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

 

Na choroby przewlekłe należy ubezpieczyć się oddzielnie-dodatkowo. 

Na ewentualne dodatkowe wydatki związane z podróżą (np. toalety, kawa, pamiątki), prosimy 

przeznaczyć kwotę ok. 50euro. 

Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, który może wyniknąć 

z indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności do tych miejsc. 


