OFERTA 5-DNIOWEJ WYCIECZKI KRAJOZNAWCZEJ
ALPY BAWARSKIE, MONACHIUM,
LAS BAWARSKI, PILZNO I SZUMAWA
Termin: 30/31 VIII-4/5 IX 2022 r.
Cena wycieczki: 1299,- zł/osobę (kalkulacja na 45 uczestników)

Program wycieczki:
30/31VIII Wyjazd z Bydgoszczy autokarem o godz. 0:00, przejazd do czeskiej Szumawy przez Kotlinę Kłodzką. Około godz. 7:00
śniadanie w Kudowie-Zdroju i wjazd do Czech – przejazd przez Hradec Kralove i Pragę. Po południu przyjazd
do położonego w zachodniej części Szumavy kurortu Żelezna Ruda, zakwaterowanie w hotelu**** zlokalizowanym
w centrum miasteczka. Wieczorem obiadokolacja i ewentualny spacer po miasteczku; nocleg.
1 IX Śniadanie. Wyjazd z przewodnikiem autokarem na objazdówkę po Lesie Bawarskim. Wizyta w malowniczym miasteczku
Bodenmais, spacer brzegiem malowniczego Jeziora Wielkojaworskiego, wjazd kolejką linową (gondole) na górę Wielki
Jawor/Grosser Arber (1456 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Lasu Bawarskiego. W trakcie powrotu wizyta w Bayerisch
Eisenstein (bawarskiej części Železnej Rudy), możliwość zwiedzenia historycznego granicznego dworca kolejowego.
Wieczorem powrót do hotelu w Železnej Rudzie. Obiadokolacja; nocleg.
2 IX Po śniadaniu wyjazd autokarem na całodzienną wycieczkę do Monachium - stolicy Bawarii. Na miejscu spotkanie
z przewodnikiem, objazd miasta autokarem, po czym piesze zwiedzanie Starówki: Marienplatz i ważniejszych zabytków
pod opieką przewodnika polskojęzycznego. Czas wolny, możliwość grupowej wizyty w Hofbräuhaus – jednym
z największych ogrodów piwnych Monachium. Wieczorem powrót do hotelu w Železnej Rudzie. Obiadokolacja; nocleg.
3 IX Po wczesnym śniadaniu wyjazd autokarem w kierunku Alp Salzburskich. Wizyta w kurorcie Berchtesgaden (rejon
Salzburga), malowniczo położonym w alpejskiej dolinie; wjazd autokarem na trasę widokową „Panorama Roβfeld”,
na wysokość 1600 m n.p.m., następnie dojazd nad Jezioro Królewskie – najwyżej położone jezioro Alp, rejs
po jeziorze z piękną panoramą Alp do położonego pod wschodnim stokiem góry Watzmann kościółka
Św. Bartłomieja (i z powrotem). Wieczorem powrót do hotelu w Železnej Rudzie na obiadokolację. Nocleg.
4 IX Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd autokarem w drogę powrotną. Po drodze postój w Pilźnie,
gdzie zwiedzanie z przewodnikiem największego na świecie w browaru „Pilsner Urquell” (w trakcie degustacja piwa).
Po południu wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do Bydgoszczy około godziny 4:00 (5 IX).

Cena zawiera:
- przejazd autokarem o wysokim standardzie na trasie zgodnej
z programem;
- 4 noclegi w hotelu**** - pokoje 2-, 3-os. z łazienkami i WC;
- wyżywienie HB – 4 obiadokolacje, 4 śniadania (bufet),
dodatkowe śniadanie tranzytowe na trasie dojazdu;
- opiekę pilota na całej trasie;
- podstawowe ubezpieczenie zagraniczne NNW i KL;
- opłaty drogowe i parkingowe;
- obsługę przewodnika: w Monachium (w j. polskim), po Lesie
Bawarskim oraz w browarze „Pilsner Urquell”;
- obowiązkową składkę na TFG i TFP w kwocie 4,- zł/os.

Uwagi:
- uczestnicy powinni posiadać ważne paszporty lub dowody
osobiste oraz certyfikaty covidowe;
- osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia, które mogą
zakłócić ich pobyt na wycieczce, winni powiadomić o tym
organizatora w celu rozszerzenia zakresu ubezpieczenia;
- kalkulacja ceny została dokonana dla 45 uczestników
(przy mniejszej ilości osób cena wycieczki może
wzrosnąć);
- jeżeli kurs € trwale przekroczy poziom 4,80 zł, całkowita
cena wycieczki może nieznacznie wzrosnąć.

Dodatkowe opłaty: bilety wstępów na terenie Czech i Niemiec – ok. 30,-€ i 250,-Kč /os. (zbierze pilot na wycieczce)
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