
BAWARIA SZWAJCARIA

Monachium, zamek w Neuschwanstei, Jezioro Bodeñskie
wodospad na Renie, Konstanza, Zurich, Salzburg 

dodatkowe op³aty i informacje:

œwiadczenia zawarte w cenie:

 99 
od 13 z³

program wycieczki:

BUTRYN TRAVEL  Biuro Podró¿y Jaros³aw Butryn
82-200 Malbork, ul. T. Koœciuszki 5e; tel./fax. 55 2720808, 2720809, 6473525; mail: biuro@butryntravel.com

www.Autowakacje.pl

5  noclegi w hotelach turystycznych lub pensjonatach w pokojach 2-3 osobowych 
5 œniadañ i 5 obiadokolacji 
transport komfortowym autokarem z pe³nym wyposa¿eniem  
opieka polskiego pilota na ca³ej trasie 
us³ugi przewodnika w Monachium i Salzburgu 
ubezpieczenie KL i NNW „AXA” 

orientacyjne ceny:

1399 z³ przy grupie min. 40 osobowej 
1550 z³ przy grupie min. 30 osobowej 

1750 z³ przy grupie min. 20 osobowej 
 

wycieczka autokarowa 7-dniowa

Na bilety wstêpów nale¿y posiadaæ ok. 100 euro. 
Wycieczki realizujemy w terminach podanych przez zamawiaj¹cego. 
Podane ceny dotycz¹ wyjazdu z Gdañska, Malborka, Elbl¹ga, Kwidzyna i Tczewa.  
W przypadku wyjazdu z innych miejscowoœci cena mo¿e ulec zmianie. 

1 dzieñ 
3.00 wyje¿d¿amy do Niemiec, po drodze przerwa 
na posi³ek (we w³asnym zakresie), ok. 20 
planowany przyjazd do Monachium, obiadokolacja 
i nocleg. 
2 dzieñ 
Po œniadaniu zwiedzanie miasta z przewodnikiem 
miejscowym: Marienplatz, gotycki ratusz ze 
s³ynnymi kurantami, koœció³ œw. Piotra, gotycka 
katedra NMP - o której tak piêknie powiedzia³ 
Benedykt XVI - dla mnie to, co rozpoczê³o siê 
przez na³o¿enie na moj¹ g³owê r¹k podczas 
œwiêceñ biskupich w monachijskiej katedrze, 
ci¹gle jest jeszcze tym „teraz” mojego ¿ycia. 
Dalsze zwiedzanie - rezydencji Wittelsbachów; 
zamku Nymphenburg – letniej rezydencji królów 
bawarskich – miejsca narodzin Ludwika II. Spacer 
po rozleg³ych terenach parkowych z ma³ymi 
zamkami. Pe³ni wra¿eñ udamy siê do jednego z 
najwa¿niejszych muzeów œwiata: Alte Pinakothek 
(Stara Pinakoteka), planujemy te¿ wjazd na Wie¿ê 
Olimpijsk¹; nocleg w schronisku i obiadokolacja – 
20.00. Nocleg. 
3 dzieñ 
Po œniadaniu pojedziemy tzw. Drog¹ 
Romantyczn¹. Najpierw zatrzymamy siê przy 
Wieskirche, po³o¿onym wœród ³¹k najpiêkniejszym 
w Niemczech koœciele rokokowym. Nastêpnie 
udamy siê do Neuschwanstein, wybudowanego 
nad 965-metrow¹ przepaœci¹ neogotyckiego 
zamku szalonego króla Ludwika II. Dalsza droga 
zaprowadzi nas nad brzegi olœniewaj¹cego urod¹ 
Jeziora Bodeñskiego. Czeka nas jeszcze spacer 

po Konstancji. Obejrzymy katedrê Münster. 
Nocleg w Stein am Rhein i obiadokolacja.  
4 dzieñ 
Po œniadaniu przejazd do wodospadów w Szafuzie 
(Schaffhausen). Przejazd do Szwajcarii do 
Zurychu i zwiedzanie jego zabytków. Nastêpnie 
udamy siê do Liechtensteinu, który jest jednym z 
najbogatszych pañstw œwiata Czeka nas spacer 
po Vaduz. Wieczorem dotrzemy do Bawarii do 
Innsbruku. Zobaczymy te¿ s³ynn¹ skoczniê 
narciarsk¹. Nocleg i obiadokolacja w 
Berchtesgaden w niemieckich Alpach. 
5 dzieñ 
Po œniadaniu zwiedzanie Berchtesgaden, w 
którym skupi³y siê najwspanialszych pejza¿e Alp 
Bawarskich, jezioro Königsee. Tu mia³ rezydencjê 
Hitler. Rejs po J. Koenigsee.. 
Miasto Mozarta – Salzburg w Austri, barokowy 
klejnot w sercu Europy. Ponowny wjazd do 
Niemiec na nocleg i obiadokolacjê. 
6 dzieñ 
Po œniadaniu przejazd do Altötting, miasta 
zwanego niemieck¹ Czêstochow¹; odk¹d w roku 
1489 wydarzy³y siê tu dwa przywrócenia do ¿ycia 
jest ono miejscem pielgrzymkowym. Miejsce 
zwi¹zane z ¿yciem Papie¿a Benedykta XVI. 
Przejazd autostradami do Polski.  
7 dzieñ 
Planowany przyjazd do Malborka w godzinach 
nocnych siódmego dnia wycieczki. 
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