
Monachium Bawaria Norymberga

od 2295 zł*/os. – przy grupie 25 uczestników + 2 osoby opieki

* w cenie przelotu bagaż podręczny (2 sztuki)
* cena przelotów może ulec zmianie z uwagi na zróżnicowany koszt biletów lotniczych

1. Dzień:
Zbiórka na lotnisku w Modlinie. Przelot samolotem do Memmingen (20:45 – 22:30). Przejazd do 
hotelu, nocleg.

2. Dzień:
Po śniadaniu przejazd i zwiedzanie Monachium. Spacer po monachijskiej starówce: Frauenkirche 
(Katedra Najświętszej Maryi Panny – symbol stolicy Bawarii), Plac Mariacki z Mariensäule 
(Kolumna Maryjną) , Nowy Ratusz (Neues Rathaus), Stary Ratusz (Altes Rathaus). Dalej 
Odeonsplatz (miejsce hitlerowskiego puczu), kościół Teatynów (Theatinerkirche; tu pochowana 
jest polska księżniczka Teresa Kunegunda, córka Jana III Sobieskiego), Residenz (rezydencja 
książąt i królów bawarskich), gmach Bayerische Staatsoper (Bawarskiej Opery Narodowej). 
Następnie Stara Pinakoteka (galeria malarstwa z jedną z największych kolekcji dzieł Rubensa). 
Następnie spacer po Parku Olimpijskim (tu w roku 1972 odbyły się XX Letnie Igrzyska 
Olimpijskie), wjazd na wieżę olimpijską, skąd rozciąga się wspaniały widok na rozległe miasto. 
Dalej świat motoryzacji BMW (Bayerische Motoren Werke): budynek centrali, BMW Welt i 
muzeum BMW . Obiadokolacja. Nocleg.

3. Dzień:
Po śniadaniu przejazd w okolice Füssen w południowej Bawarii. Spacer i zwiedzanie: Zamek 
Hohenschwangau (średniowieczna twierdza przebudowana w neogotyckim stylu dla Maksymiliana
II Bawarskiego ojca Ludwika); Neuschwanstein (bajkowy zamek, zbudowany, jako 
wyidealizowany średniowieczny zamek rycerski dla króla bawarskiego Ludwika II Wittelsbacha) , 
Marienbrücke (łączący dwa brzegi wąwozu Pöllat, zawieszony 93 m nad wodospadem, most z 
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1850 r, który powstał jako prezent urodzinowy Maksymiliana II dla żony Marii; stąd jego nazwa). 
Następnie przejazd i zwiedzanie Linderhof (to neobarokowy pałac, pierwszy z trzech, 
zbudowanych dla Ludwika II Bawarskiego; przed pałacem wspaniała złocona, fontanna ze 
sztucznym gejzerem). Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

4. Dzień:
Po śniadaniu przejazd do Garmisch-Partenkirchen. Spacer po zimowej stolicy Niemiec; ulica 
Ludwigstrasse (słynąca z przepięknych malowideł fasadowych – Luftmalerei). Następnie wizyta 
na Stadionie Olimpijskim, gdzie co roku odbywa się noworoczny konkurs zaliczany do Turnieju 
Czterech Skoczni. Dalej piesza wycieczka przez wąwóz Partnachklamm i/ lub podjazd pod masyw 
Zugspitze wjazd kolejką linową na ten najwyższy szczyt Niemiec (2.965 m n.p.m.; skąd przy 
dobrej widoczności można podziwiać alpejski lodowiec i panoramę Alp pięciu krajów: Niemiec, 
Austrii, Szwajcarii, Włoch i Francji). Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

5. Dzień:
Po śniadaniu przejazd do Norymbergi. Zwiedzanie miasta: Pałac sprawiedliwości (tu odbywały się 
po wojnie procesy nazistów), cmentarz Johannsfriedhof (z grobami Durera i Wita Stwosza), Zamek
w Norymberdze; spacer po starówce, Kościół Najświętszej Marii Panny, kościół św. Sebalda. Dalej
przejazd do Ratyzbony. Zwiedzanie, stare miasto: Steinerne Brucke (kamienny most, wpisany na 
listę UNESCO), Katedra Św. Piotra, Haidplatz z pięknymi kamienicami (m.in. Haus zum 
Goldenen Kreuz) oraz zamek Thurn und Taxis (zwiedzanie tylko, gdy aktualny książę jest 
nieobecny) . Powrót do hotelu Obiadokolacja. Nocleg.

6. Dzień:
Śniadanie, przejazd nad Jezioro Bodeńskie – trzecie pod względem wielkości jezioro śródlądowe 
w Europie. Zwiedzanie – Lindau: do najciekawszych zabytków miasta należą: stary Ratusz 
zdobiony freskami, kościół NMP, wieże Diabsturm i Mangturm, dworzec kolejowy i port z XIX w.
Przejazd na lotnisko w Memmingen, przelot do Warszawy (18:35 – 20:20).

Program ramowy kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Istnieje możliwość jego modyfikacji.

Świadczenia zawarte w cenie:
Przelot samolotem na trasie Modlin – Memmingen – Modlin (bagaż podręczny, bagaż główny 
płatny dodatkowo od 150 zł/os.),
Minibus/autokar zgodnie z programem,
Zakwaterowanie – 5 noclegów w hotelu/hostelu pokoje 3-4 os. z łazienkami,
Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji,
Ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu,
Opieka pilota wycieczek.

Dodatkowo płatne
– bilety wstępu i przewodnicy miejscowi – od 30 EUR/os. (zależnie od wybranych wstępów).

Wydatki własne
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