ZAMKI BAWARSKIE
PROGRAM WYCIECZKI SZKOLNEJ DO NIEMIEC :
1 DZIEŃ zbiórka uczestników wycieczki szkolnej, wyjazd, przekroczenie granicy polskiej, przejazd do
wspaniale położonego u stóp potężnej twierdzy SALZBURGA – rodzinnego miasta jednego z największych
kompozytorów w historii – Wolfganga Amadeusza Mozarta, przejście niezwykle malowniczą, zdobioną
szyldami z kutego żelaza Getreidegasse do miejsca narodzin słynnego kompozytora – MozartsGeburtshaus,
w którym dzisiaj mieści się włoska kawiarnia, spacer obok starego budynku Ratusza poprzez Alter Markt i
Judengasse do potężnego Residenzplatz z przylegającymi do niego Pałacem Biskupim i monumentalną,
renesansowo-barokową Katedrą, /program dodatkowy – wjazd kolejką do FestungHohensalzburg, z którego
rozpościera się widok na całe stare miasto/, przejazd do schroniska młodzieżowego, obiadokolacja, nocleg
2 DZIEŃ śniadanie, przejazd do „Bajkowego Zamku Bajkowego Króla” – NEUSCHWANSTEIN,
zwiedzanie jednego z najczęściej fotografowanych zamków w Europie, wybudowanego na brzegu wąwozu
Pollat w niesamowitej scenerii jako scena teatralna, zwiedzanie HOHENSCHWANGAU, jednego z
najbardziej okazałych zamków Ludwika Bawarskiego, przejazd wspaniałą trasą widokową wzdłuż
brzegów PLANSEE, alpejskiego jeziora o niezwykłym kolorze wody, zwiedzanie inspirowanego Wersalem
ulubionegopałacyku władcy bawarskiego - LIDERHOF, powrót do schroniska, obiadokolacja, nocleg
3 DZIEŃ śniadanie, przejazd do GARMISCH-PARTENKIRCHEN, jednego z najbardziej znanych
miejscowości alpejskich, wizyta pod słynną skocznią narciarską, spacer po kurorcie, wyjazd kolejka linową
na ZUGSPITZE, najwyższy szczyt górski w Niemczech, przejazd do słynącego z widowisk
pasyjnych OBERAMMERGAU, spacer ulicami miasteczka, którego fasady domów - zgodnie z
wielowiekową tradycją - zostały udekorowane malowidłami ściennymi, przejazd do schroniska
młodzieżowego, obiadokolacja, nocleg
4 DZIEŃ śniadanie, przejazd do MONACHIUM – spacer po monachijskiej starówce, zwiedzanie miasta
spacer od Karlsplatz do miejsca spoczynku Bajkowego Króla – kościoła Św. Michała, zwiedzanie
wybudowanej z czerwonej cegły, późnogotyckiej katedry Frauenkirche, wizyta na tętniących życiem
Marienplatz z Nowym Ratuszem i ViktualkienMarkt, wizyta pod rezydencją miejską królewskiego rodu
Wittelsbachów, spacer uroczymi zakamarkami starego miasta pełnego słynnych ogródków piwnych,
zwiedzanie ALLIANZ ARENA, słynnego stadionu piłkarskiego, na którym występuje Robert
Lewandowski, przejazd do Czech, obiadokolacja, bezpośredni przejazd do Polski
5 DZIEŃ przekroczenie granicy, powrót uczestników wycieczki szkolnej

Termin: 24 – 29 maj 2019
Cena brutto 1575 zł obejmuje następujące świadczenia:
przejazd komfortowym autokarem (wc, dvd, bar)
noclegi w hotelach lub schroniskach młodzieżowych
śniadania wg programu
obiadokolacje wg programu
opieka licencjonowanego pilota
ubezpieczenie NNW - 15000 PLN i KL – 10 000 €
korzystanie z urządzeń Audio Tour Guide w trakcie całego zwiedzania
zamek Neuschwanstein
zamek Hohenschwangau
zamek Linderhof
wjazd kolejką na Zugspitze
zwiedzanie stadionu ALLIANZ ARENA w Monachium
Wiecej informacji u p. M. Dakowicz, K. Dzieszkowskiej, E. Piotrowskiej, A. Matwiejuk
Zaliczka : 200 zł

