
 
Zespół Szkół w Gromniku 

 
Biuro Turystyczne i Językowe BAVARIA Tours Polska 

zaprasza serdecznie na wyjątkową wycieczkę 
turystyczno-krajoznawczą pod tytułem: 

 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
  
 
Termin wycieczki    -    dowolny, sezon 2016 r.  
 
 
 
Ramowy program wycieczki 
 
1. dzień 

wyjazd z miejsca zbiórki w Tarnowie o godz. 05.00, przejazd przez Czechy do 
Austrii, obiadokolacja i nocleg w hotelu 3* w ok. Salzburga; 
 
 
 
2. dzień 
Śniadanie, przejazd do Miasta Mozarta – Salzburga, spacer po mieście, 
m.in. pałac arcybiskupi i ogrody Mirabell, najstarsza uliczka miasta 
Getreidegasse, na której znajduje się Dom Mozarta, Katedra Św. Ruprechta, 
Residenzplatz, pomnik i dom urodzenia Mozarta, Arcyopactwo Św. Piotra, 
czas wolny na salzburskiej starówce, przejazd do hotelu*** w samych Alpach 
Bawarsko-Tyrolskich na południe od Garmisch-Partenkirchen, 

zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg; 
 
 
3. dzień 
śniadanie, przejazd do jednego z najpiękniejszych zakątków Bawarii – 
Hohenschwangau, gdzie wśród przepaści i jezior położony jest zamek 
Neuschwanstein, zwiedzanie baśniowego Neuschwanstein – najbardziej 

znanego zamku Ludwika II, symbolu 
zamków bawarskich, który był 
inspiracją dla Walta Disneya, którego 
logo wzorowane było właśnie na 
konturach tej budowli, spacer na 
Marienbrücke (Most Marii), 
przerzuconym dokładnie naprzeciw 
zamku nad stumetrową przepaścią z wodospadem na dnie, następnie przejazd 
malowniczymi trasami widokowymi Deutsche Alpenstraße i Romantische 
Straße do najmniejszego z zameczków króla Ludwika II – Linderhof, spacer 
wśród fontann ogrodami królewskimi do pobliskiej sztucznej jaskini 
zbudowanej specjalnie na życzenie króla, zwiedzanie kapliczek (Marokańskiej i 
Mauretańskiej), przejazd do leżącego u stóp najwyższego szczytu Niemiec - 
Zugspitze Garmisch-Partenkirchen, 

spacer po zimowej stolicy Niemiec i po słynnej ulicy Ludwigstrasse, czas wolny w 
centrum największego niemieckiego kurortu alpejskiego, następnie wizyta na 
Olimpijskim Stadionie Narciarskim, gdzie co roku 1. stycznia odbywa się noworoczny 
konkurs zaliczany do Turnieju Czterech Skoczni, powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg; 
 
 
4. dzień 
śniadanie, przejazd do stolicy Bawarii i jednocześnie jej największego miasta – 
Monachium (München), zwiedzanie monachijskiej starówki, wizyta m.in. w 
słynnym Frauenkirche – Kościele Mariackim, będącym symbolem stolicy Bawarii, 
Kolumna Mariacka, Nowy i Stary Ratusz, Odeonsplatz – miejsce puczu 
hitlerowskiego, Kościół Teatynów, w którym pochowana jest polska księżniczka 
Teresa Kunegunda - córka Jana III Sobieskiego, Rezydencja Książąt i Królów 



Bawarskich, gmach Bawarskiej Opery Narodowej, we wczesnych godzinach popołudniowych ( ok. 13.00) pożegnanie z 
Bawarią i wyjazd w drogę powrotną do Polski, powrót na miejsce zbiórki w Tarnowie po północy,( ok. 01.00- 02.00) 
zakończenie wycieczki. 
 
____________________________________________________________ 
 
Świadczenia zawarte w cenie 

ü Transport: komfortowy autokar wyposażony m.in. w klimatyzację, barek, WC, video/DVD na całej trasie, 
ü Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach, w tym 1 nocleg w ok. Salzburga i 2 noclegi w Alpach Bawarsko-

Tyrolskich w okolicy Garmisch-Partenkirchen/zamków bawarskich– pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, 
ü Wyżywienie: 3 śniadania w formie szwedzkiego stołu (bufetu), 3 obiadokolacje serwowane lub bufetowe w 

restauracji hotelowej, 
ü Realizacja programu wycieczki, 
ü Obsługa licencjonowanego pilota-przewodnika, 
ü Usługa polskojęzycznego przewodnika w Salzburgu, 
ü Ubezpieczenie KL i NNW, 
ü Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: 

- zamek Neuschwanstein, 
- zamek Linderhof, 

ü Opłaty rezerwacyjne za zamki, 
ü Taksa klimatyczna i wszelkie inne opłaty miejscowe. 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Informacje dodatkowe 

§ Wszystkie opłaty zawarte w cenie wycieczki – BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW! 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
CENA   -      990,- PLN   (grupa 48 uczestników) 
 
 
 
 
ORGANIZATOR WYJAZDU: 
 
Biuro Turystyczne i Językowe 
BAVARIA Tours Polska 
Touristik u. Fremdsprachen 
Baumgartnerstr. 11 
82433 Bad Kohlgrub 
Tel./Fax. 0049 8845 444 98 33 
Mobile 0049 1577 436 4424 
www.bavaria-tours.pl  
info@bavaria-tours.pl  
 
Osoba kontaktowa: 
Marcin Juraszczyk 
 


