
SALZBURG, BAWARIA, TYROL
Ramowy program imprezy
1 dzień – 21.07.2013 Miejsca wyjazdu: Katowice, Plac Andrzeja 06:00 (tuż przy dworcu PKP – oczekujemy na klientów przyjeżdżających koleją), 

Bielsko-Biała, dolna pyta PKS 07:00. Przejazd przez Czechy i Austrię. Przyjazd do Altotting – najważniejszego Sanktuarium Maryjnego w Bawarii, 
zwiedzanie m.in.: rynek z neobarokowym ratuszem i Kaplicą Cudownej Figurki, Bazylika, Jerozolimska Panorama Ukrzyżowania. Następnie 
Burghausen z największym zamkiem Europy (ponad 1 km). Przejazd w okolice Salzburga – zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.

2 dzień – 22.07.2013 Po śniadaniu zwiedzanie Salzburga, m.in.:  Ogrody Pałacu Mirabell, Getraidegasse z domem gdzie narodził się Mozart, katedra 
św. Ruprechta, Twierdza Hohensalzburg. Przejazd do Pałacu Hellbrunn z wodnymi niespodziankami. Następnie Berchtesgaden: możliwość 
zwiedzania kwatery Hitlera „Orle Gniazdo”, rejs po jeziorze Konigsee. Powrót do hotelu – obiadokolacja i nocleg.

3 dzień – 23.07.2013 Po śniadaniu wykwaterowanie. Przejazd do Monachium – zwiedzanie: Zamek Nymphenburg – spacer po ogrodach, ewentualnie 
zwiedzanie wnętrz. Stare miasto, m.in.: Plac Maryjny z kościołem św. Piotra, Starym i Nowym Ratuszem, kościół NMP. Przejazd do Augsburga – 
zwiedzanie: renesansowy Ratusza, Katedra NMP, dzielnica socjalna Fugerei. Przejazd odcinkiem „Romantycznego Szlaku” z postojem w Landsberg 
am Lech – z Kościołem Wniebowzięcia NMP, Ratuszem z 18 wieku i ponad 500 historycznymi budynkami. Przejazd do hotelu – zakwaterowanie, 
obiadokolacja regionalna* i nocleg.

4 dzień – 24.07.2013 Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Hohenschwangau – zwiedzanie malowniczo położonego zamku Neuschwanstein. 
Następnie przejazd do Garmich-Partenkirchen: zwiedzanie terenów Stadionu Olimpijskiego, panorama skoczni olimpijskich, wyjazd kolejką na 
Eckbauer (1350 m.n.p.m.) połączony z zejściem malowniczym wąwozem skalnym Partnachklamm. Powrót do hotelu – obiadokolacja i nocleg

5 dzień – 25.07.2013 Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Lindau – spacer po starówce, leżącej na niewielkiej wyspie na Jeziorze Bodeńskim ze 
Starym Ratuszem, 1000-letnim kościołem św. Piotra, wieżami Diebsturm i Mangturm. Przejazd do Meersburga i przeprawa promowa na wyspę 
Mainau – spacer po wyspie ze słynnymi ogrodami kwiatowymi. Przeprawa powrotna i krótki spacer po malowniczo położonym mieście Meersburg z 
panoramą zamku. Następnie przejazd do Tyrolu – wieczorem zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg

6 dzień – 26.07.2013 Śniadanie. W dniu dzisiejszym poznamy alpejską twarz Tyrolu: przejdziemy Wąwozem Lichtensteina, wyjedziemy drogą alpejską 
na wysokość blisko 2400 m.n.p.m. by podziwiać Grossglockner, najwyższy szczyt Austrii (3798 m.n.p.m.), zobaczymy także największe na 
kontynencie malownicze wodospady Krimml. Powrót do hotelu – obiadokolacja i nocleg

7 dzień – 27.07.2013 Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Niemiec nad jezioro Chiemsee. Rejs statkiem na wyspę Herrenchiemsee, gdzie znajduje 
się jeden z zamków Ludwika Bawarskiego. Popołudniu wyjazd w kierunku kraju. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych

*) możliwe też zorganizowanie obiadokolacji regionalnej poza hotelem

Termin: 21.07 – 27.07.2013 Cena: 2590 zł za osobę
Cena obejmuje: 
- transport klimatyzowanym autokarem, opłaty drogowe i parkingowe (dojazd na odcinku Katowice – Bielsko-Biała – Katowice możliwy busem bez 

powyższego wyposażenia)
- 2 noclegi w okolicach Salzburga, 2 noclegi w Bawarii, 2 noclegi w Tyrolu, w hotelach lub gasthofach o standardzie***, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami,
- 6 śniadań bufet (po każdym noclegu), 
- 5 obiadokolacji serwowanych bez napojów
- 1 obiadokolacja regionalna z bogatym szwedzkim stołem, lokalnym piwem oraz muzyką
- opieka pilota oraz przewodnika lokalnego w Salzburgu (3h)
- ubezpieczenie (od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, bagaż).

Cena nie zawiera: 
Biletów wstępu (dla pełnej realizacji programu należy zabezpieczyć ok. 150 EUR), nie wymienionych w programie posiłków, napojów za wyjątkiem 
obiadokolacji regionalnej

Uwagi: Ostateczną kolejność zwiedzania ustala pilot. Część programu zwiedzania może być realizowana autokarem. Część obiektów zwiedzana jest tylko z 
zewnątrz. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za decyzje władz państwowych lub kościelnych warunkujące dostępność obiektów.
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