
 

Zamki Ludwika Bawarskiego- termin  04-11 lipca 
Program: Dzień 1 odjazd autokaru z Puław o godz. 03.30. Podróż przez Czechy i Austrię. Przyjazd do Melk 

(ok. 770 km). Zwiedzanie opactwa benedyktyńskiego.  Obiad. Przejazd do hotelu w okolicy Salzburga (ok. 

210 km). Nocleg.   

Dzień 2 śniadanie. Przejazd do Salzburga. Zwiedzanie: spacer po barokowej części miasta: katedra, opactwo 

św. Piotra, kościół franciszkański, kościół kolegialny, pałac i fontanna Residenz, Dom Mozarta.  przejazd 

nad Jezioro Königssee , krótki postój na podziwiane alpejskich krajobrazów. Powrót do hotelu. 

Obiadokolacja. Nocleg. 

Dzień 3 śniadanie. Przejazd autokarem nad Chiemsee (ok. 50 km), wycieczka statkiem na wyspę 

Herreninsel. Zwiedzanie zamku Neues Schloss (Nowy Zamek), zbudowanego przez króla Ludwika II 

Bawarskiego na wzór pałacu w Wersalu. Przejazd do Linderhof. Po drodze postój w Garmisch-

Partenkirchen, słynnym kurorcie narciarskim. Przyjazd do Linderhof, zamku bawarskiego króla. 

Zwiedzanie. Przejazd do Oberammergau słynącego z widowisk pasyjnych oraz fresków zdobiących 

miejscowe domy. Przyjazd do hotelu w okolicy Fuessen. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.  Nocleg. 

Dzień 4 śniadanie. Spacer po Fuessen. Zwiedzanie zamków Ludwika Bawarskiego Neuschwanstein oraz 

Hohenschwangau. Przejazd do Wies. Zwiedzanie kościoła pielgrzymkowego Pfaffenwinkel, jednego z 

najznakomitszych przykładów sztuki rokoko w Niemczech. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 

Dzień 5 śniadanie. Cały dzień w okolicy Jeziora Bodeńskiego Przejazd do Konstancji (ok. 180 km), spacer 

po mieście i wycieczka na wyspę Mainau z kwiatowymi ogrodami.  Przejazd do Reichenau. Przejście groblą 

na wyspę wpisaną na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 

Dzień 6 Śniadanie. Przejazd do Monachium. Zwiedzanie - pałac Nymphenburg i spacer po ogrodach; 

Karlstor - średniowieczna brama miasta, renesansowy kościół św. Michała, kościół NMP, Marienplatz - 

Nowy Ratusz, kościół św. Piotra, kościół Ducha Świętego. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. 

Nocleg. 

Dzień 7śniadanie.  Przejazd do Drezna.  Piesze zwiedzanie starego miasta: Theaterplatz - zaliczany do 

najpiękniejszych placów Europy, Opera Sempera, Hofkirche (kościół Dworski – największy kościół 

katolicki w Dreźnie), Zamek Królewski, słynny drezdeński barokowy kościół protestancki Frauenkirche ( 

Marii Panny), Albertinum i Tarasy Brühla- promenada spacerowa, z której można podziwiać wspaniały 

widok na rzekę Łabę. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.  

Dzień 8 śniadanie. Zwiedzanie Zwinger – słynnego zespołu pałacowego, barokowego dzieła sztuki, 

jednoczącego w sobie architekturę, rzeźbę i malarstwo.  Wyjazd do Puław.  Przejazd przez Polskę. Postój na 

obiad. Przyjazd do Puław ok. godz. 23.45 

Cena:  
cena przy 40-43 osobach płacących: 2 430 zł 

cena przy 44-47 osobach płacących: 2 340 zł 

Cena zawiera: 

7 noclegów w gasthofach/hotelach **/*** (pokoje 2- lub 3-osobowe z łazienkami) - 2 w okolicy Salzburga, 

3 w okolicy Füssen,  1 w okolicach Monachium, 1 w okolicach Drezna, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, 1 obiad 

na terenie Polski w drodze powrotnej, przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota-przewodnika, 

ubezpieczenie KL (obejmuje również choroby przewlekłe), NNW i bagażu. 

Cena nie zawiera: 

Dopłata do pokoju 1-os.: 790 zł. 

Przewidywany koszt realizacji programu: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy miejscy, 

słuchawki oraz inne obligatoryjne opłaty – ok. 155 euro. 

  

Pierwsza  rata  1000  zł płatna do  15 lutego.  

Druga rata         500   zł płatana do  31 marca 

Pozostała kwota do zapłaty  do 3 czerwca. 

Kwota euro płatna pilotowi w autokarze. 
 


