
BAWARIA plus

 
Z³ota Praga - Monachium - Pinakoteka - Allianz Arena -

Ratyzbona - Salzburg - Regensburg - Berchtesgaden - Drezno

dodatkowe op³aty i informacje:

œwiadczenia zawarte w cenie:

 99 
od 12 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

orientacyjne ceny:

1299 z³ przy grupie min. 40 osobowej 

wycieczka autokarowa 6-dniowa

Dodatkowy koszty wstêpów  wynosi ok. 50 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. 

 PRAGA

1 dzieñ 
22.oo – wyjazd uczestników z Malborka, jazda nocna do Pragi 
2 dzieñ 
Przyjazd do Pragi, 10.00 – spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie: Hradczany-zamek praski. 
Gotycka Katedra œw. Wita, romañskiej bazyliki œw. Jerzego, spacer Z³ot¹ Uliczk¹, Przejœcie Mal¹ 
Stran¹-barokow¹ dzielnic¹ Pragi na Most Karola,. Zwiedzanie koœcio³a œw. Miko³aja. Na Rynku 
Starego Miasta ogl¹damy ratusz staromiejski z XV w z zegarem astronomicznym Orloy, pomnik 
Jana Husa, pa³ac Goltz-Kinskich, Vaclavske Namesti. 
ok. 15.00 – wyjazd do ¯elaznej Rudy.  
19.00 - przejazd do ¯elaznej Rudy do Hotelu „Belweder”, zakwaterowanie oraz obiadokolacja i 
nocleg. 
3 dzieñ 
Po œniadaniu ok. 7.00 wyje¿d¿amy do Monachium; zwiedzanie miasta z przewodnikiem: 
Marienplatz, gotycki ratusz ze s³ynnymi kurantami, koœció³ œw. Piotra, gotycka katedra NMP, 
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). 
Zwiedzanie Stadionu Bayernu - Allianz Arena oraz Muzeum BMW. Powrót do ¯elaznej Rudy na 
nocleg i obiadokolacjê. 
4 dzieñ 
7.00 – œniadanie. Po œniadaniu przejazd do „Ziemi Salzburskiej” – regionu po³o¿onego w Alpach w 
zachodniej czêœci Austrii, s³yn¹cych z przepiêknych tras widokowych widokowych krystalicznie 
czystych jezior. Dzisiejszy cel naszej podró¿y to miasto Mozarta – Salzburg, barokowy klejnot w 
sercu Europy, zawdziêcza swoj¹ s³awê wyj¹tkowemu po³¹czeniu piêknej architektury z 
niepowtarzalnym krajobrazem. Nic dziwnego, ¿e ca³a salzburska starówka wpisana zosta³a w 1997 
roku na listê Œwiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. W programie zwiedzanie równie¿ – 
twierdzy Hohensalzburg (panorama miasta), spacer uliczkami starego miasta i ogrodami 
arcybiskupów Mirabell.  Powrót do ¯elaznej Rudy na obiadokolacjê i nocleg. 
5 dzieñ 
Po œniadaniu ok. 8.00 wycieczka do Regensburga (Ratyzbona) i Norymbergii. W Regensburgu 
zwiedzamy: œredniowieczny pejza¿ dawnego wolnego miasta Rzeszy (Freie Reichsstadt) gdzie 
dominuj¹ czerwone dachy, koœcio³y, wie¿e rodów i miejskie kamienice z XII-XIV wieku. Dunaj 
(Donau) i Most Kamienny (Steinerne Brücke) o d³ugoœci 330 m – majstersztyk œredniowiecznej 
sztuki in¿ynierskiej. Jest on najstarszym zachowanym kamiennym mostem w Niemczech. Katedra 
œw. Piotra (Dom St. Peter) - wspania³e witra¿e z XIII i XIV wieku wype³niaj¹ wnêtrze powodzi¹ 
kolorowego œwiat³a.  W Norymbergii zobaczymy grube mury obronne z 80 wie¿ami otaczaj¹ 
historyczne Stare Miasto (Altstadt). Obfitoœæ atrakcji turystycznych na starówce sprawia, ¿e historia 
tu o¿ywa. Najwiêksz¹ atrakcj¹ jest œredniowieczny Zamek Cesarski (Kaiserburg) wraz z jego 
muzeum. Bezcenne dzie³a sztuki w gotyckich koœcio³ach na starówce s¹ œwiadectwem dawnego 
rozkwitu Norymbergi. Stare Miasto (Altstadt) z koœcio³ami œw. Wawrzyñca (St. Lorenz) i œw. Sebalda 
(St. Sebald) oraz Handwerkerhof obok Bramy Królewskiej.  
Powrót do ¯elaznej Rudy na obiadokolacjê i nocleg. 
6 dzieñ 
Po œniadaniu wyjazd do Polski. Po drodze krótkie zwiedzanie z pilotem Drezna, zabytkowego 
miasta zniszczonego w czasie wojny. Po drodze przystanek w Polsce na posi³ek we w³asnym 
zakresie. Planowany przyjazd do Malborka w godzinach rannych. 

- przejazd luksusowym autokarem z WC i barkiem 
- 4 noclegi ze œniadaniami i obiadokolacjami w Hotelu Belveder (Czechy) w pokojach      
  2-5 osobowych z ³azienkami,  
- opieka pilota - przewodnika,  
- przewodnicy w Monachium, Salzburgu i Pradze,  
- ubezpieczenie KLiNNW, podatek VAT  
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