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„ALPY PO NIEMIECKU” 
MONACHIUM-JEZIORO BODEŃSKIE-ST GALLEN-ZURYCH-VADUZ-ZAMKI 

BAWARSKIE– GA-PA-RATYZBONA (7 DNI) 
1 dzień 

Zbiórka uczestników wycieczki we wczesnych godzinach rannych i wyjazd; przejazd przez 

Polskę i Czechy;  przejazd na nocleg i obiadokolację w hotelu w Czechach;  

2 dzień 

Śniadanie; przyjazd do MONACHIUM - stolicy Bawarii; stadion Alianz Arena, kompleks 

BMW Welt, pałac i park Nymphenburg – dawna letnia rezydencja Wittelsbachów; przejazd 

do centrum i spacer po starówce: Brama Izarska – Hofbräuhaus – najsłynniejszy browar i 

piwiarnia miasta, Residenz, kościół Teatynów, katedra NMP, kościół św. Michała, Brama 

Karola, plac Mariacki ze starym i nowym ratuszem; przejazd na nocleg i obiadokolację;  

3 dzień 

Śniadanie; przyjazd w okolice JEZIORA BODEŃSKIEGO; zwiedzanie malowniczego MEERSBURGA na północnym brzegu jeziora: 

Stary i Nowy Zamek, strome uliczki z kamieniczkami z muru pruskiego, stare winiarnie; przyjazd autokarem (opcjonalnie rejs po 

jeziorze) w okolice KONSTANCJI – zwiedzanie starówki z Katedrą Najświętszej Maryi Panny, budynkiem konklawe, Starym i 

Nowym Ratuszem, wieżami i bramami miejskimi lub zwiedzanie WYSPY MAINAU na jeziorze wraz z jej ogrodem botanicznym i 

ferią kwiatów, palmiarnią, Pawilonem Motyli i zamkiem teutońskim; przejazd trasą do słynnego wodospadu na Renie – 

RHEINFALL; powrót na nocleg i obiadokolację; 

4 dzień 

Śniadanie; przejazd do Szwajcarii do SANKT GALLEN: zwiedzanie barokowego opactwa – dawnego, karolińskiego założenia 

monastycznego; przejazd do ZURYCHU, zwiedzanie centrum: taras Lindenhof, spacer elegancką ulicą Bahnhofstrasse, Kościół 

św. Piotra z największym zegarem w Europie, Kościół Fraumünster, spacer brzegiem Jeziora Zurychskiego; przejazd do stolicy 

księstwa Liechtenstein – VADUZ: spacer główna ulicą: Aulestrasse, Ratusz, Kościół Parafialny, budynek rządowy, poczta; 

przejazd przez Arlbergtunnel na nocleg i obiadokolację w hotelu w Austrii; 

5 dzień 

Śniadanie; przyjazd w okolice Schwangau i zwiedzanie zamku NEUSCHWANSTEIN - niezwykle malowniczo położonej, bajkowej 

rezydencji króla Ludwika Bawarskiego, która zainspirowała studia Disneya; krótki pobyt w pobliskim FUSSEN z bawarską 

architekturą, przejazd do kolejnej rezydencji słynnego bawarskiego monarchy: LINDERHOF – rokokowego zamku z pięknym 

parkiem i pawilonem mauretańskim oraz Grotą Wenus, gdzie znajduje się sztuczna jaskinia z jeziorkiem, stalaktytami, 

stalagmitami; przejazd do GARMISCH PARTENKIRCHEN – spacer po centrum kurortu lub wizyta przy słynnej skoczni 

narciarskiej; przejazd na nocleg i obiadokolację; (lub zamiennie za dopłatą kolacja regionalna z muzyką); 

6 dzień 

Śniadanie; przejazd do WALHALLI w Donaustauf na Bawarii – panteonu niemieckojęzycznego kręgu kulturowego; przejazd do 

RATYZBONY (Regensburga) – spacer po starówce: Kamienny Most, Katedra, Haidplatz - plac z pięknymi kamienicami niemieckich 

mieszczan, Dom pod Złotym Krzyżem, Stary Ratusz; przejazd na nocleg i obiadokolację w hotelu turystycznym w Czechach;  

7 dzień 

Śniadanie; wyjazd i przejazd przez Czechy, Polskę; powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych; 

 
Cena wycieczki obejmuje: 

- przejazd komfortowym autokarem (wc, dvd, barek, klimatyzacja)   

- noclegi wg programu w hotelach turystycznych ** lub *** (pokoje 2,3-os. z łazienką)   

- posiłki wg programu  

- ubezpieczenie NNW i KL 

- opieka pilota 

- podatek VAT 

 

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów i napojów 

do obiadokolacji. W/w program imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z 

zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach. 

 


