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Bawaria - Szwajcaria
19-26.05.2019r.

1 dzień
wyjazd ok. godz. 21.00, przejazd przez Czechy i Austrię do Bawarii;

2 dzień
w godzinach porannych przyjazd do stolicy Bawarii i jednocześnie jej największego miasta –
Monachium (München),  zwiedzanie  stadionu  Allianz  Arena  należącego  do  Bayernu
Monachium (możliwość zakupu gadżetów klubowych). Następnie spacer po monachijskiej
starówce: Frauenkirche – Kościół  Mariacki,  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,
obiadokolacja, wieczorem przejazd do hotelu/hostelu w okolicy jeziora bodeńskiego (okolice
Singen), obiadokolacja i nocleg;

3 dzień
śniadanie,  przejazd  do  Szwajcarii  do  niezwykle  urokliwej  miejscowości  Stein  am  Rhein
(Stein  nad  Renem),  spacer  zaułkami  średniowiecznej  starówki  uważanej  za  jedną
z najpiękniejszych w całej Szwajcarii,  czas wolny, następnie spacer po zabytkowej części
Szafuzy (Schaffhausen),  miasta  słynącego  z  charakterystycznych  kamienic  z  oknami
wykuszowymi, przejazd autokarem do Neuhausen, gdzie znajduje się największy w Europie
wodospad Rheinfall,  panorama 23-metrowej  kaskady  z  zamku Laufen,  zakwaterowanie
w hostelu w okolicy Schaffhausen, obiadokolacja, nocleg;

4 dzień
śniadanie,  przejazd  do  Winterthur i  zwiedzanie  jednego  z  największych  na  świecie
ośrodków  badawczych  TECHNORAMA,  gdzie  na  powierzchni  około  6.500  metrów
kwadratowych znajduje się ponad 500 stacji  eksperymentalnych,  w których odwiedzający
(tak dzieci, jak i dorośli) mają okazję zapoznać się w praktyce z fenomenami nauki i dokonać
na  własną  rękę  ciekawych  odkryć,  po  południu  opuszczeniu  muzeum  wyjazd  do  Berna
stolicy  Konfederacji  szwajcarskiej:  spacer  po  mieście,  ratusz,  okolice  Nydeggbruecka  –
z żywymi maskotkami Berna – wybiegiem niedźwiedzi,  dom w którym mieszkał  Einstein,
katedra i parlament , powrót do hostelu, obiadokolacja, nocleg;

5 dzień
śniadanie,  zwiedzanie  malowniczo  położonych  nad  brzegiem  Jeziora  Bodeńskiego
miasteczek:  Konstancja (Konstanz) – miasto uniwersyteckie z  historią sięgającą jeszcze
czasów  rzymskich  –  mury  miejskie  rodem z  baśni  Braci  Grimm,  ratusz  z  historycznymi
freskami, rynek Starego Miasta, przeprawa promem po jeziorze do Meersburga, zwiedzanie
zabytkowego szwabskiego  miasteczka  – Miasto  Górne z górującymi  nad całym jeziorem
Nowym i Starym Pałacem, taras widokowy, z którego rozciąga się fantastyczna panorama
Jeziora Bodeńskiego, Miasto Dolne z promenadą przypominająca nadmorskie deptaki krajów
śródziemnomorskich,  Lindau –  niezwykle  urokliwe  Stare  Miasto  położone  na  niewielkiej
wyspie  połączonej  ze  stałym  lądem  mostem  drogowym  i  kolejowym,  historyczne
zabudowania klasztorne i świeckie, port z najsłynniejszym widokiem na Jezioro Bodeńskie i



Alpy Szwajcarskie,  w godzinach wieczornych przejazd do Tyrolu lub Bawarii  na nocleg i
obiadokolację; 

6 dzień
śniadanie, przejazd do zamku Neuschwanstein –bajkowej budowli wzniesionej przez króla
Ludwika II, spacer po okolicy oraz zwiedzanie zamku Hohenschwangau gdzie Ludwik II się
wychowywał, następnie spacer po przepięknym historycznym miasteczku Füssen, przejazd
do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

7 dzień
śniadanie,  przejazd  do  najmniejszego  i  podobno  najpiękniejszego  zamku  ludwika  II  –
Linderhof położonego malowniczo w górach Ammerberge, następnie przejazd do Garmisch
– Partenkirchen,  niemieckiego  kurortu  w którym odbywają  się  zawody turnieju  czterech
skoczni, spacer malowniczym wąwozem  Partnachklamm, kolacja (we własnym zakresie),
wyjazd w drogę powrotną do Polski.

8 dzień
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach porannych, zakończenie wycieczki.

Świadczenia zawarte w cenie:

 Transport: komfortowy autokar wyposażony m.in. w klimatyzację, barek, WC, video/
DVD,

 Zakwaterowanie:  5  noclegów  w  hotelach  i  hostelach  młodzieżowych,  w  tym  2
noclegi w hotelu/hostelu w okolicy Tyrol-Allgau oraz 3 noclegi w hostelu w okolicy
Schaffhausen – pokoje wieloosobowe, łazienki na korytarzu (hostel młodzieżowy),

 Wyżywienie: 5 śniadań, 5  obiadokolacji,
 Realizacja programu wycieczki,
 Obsługa licencjonowanego pilota-przewodnika,
 Ubezpieczenie KL i NNW.

Informacje dodatkowe:
 Koszt wycieczki: 1450 zł
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i inne atrakcje (TECHNORAMA, Wodospady

na Renie, rejs po Jeziorze Bodeńskim itd.) płatne dodatkowo – łączna kwota ok. 50
EUR za osobę; 

 dokumenty potrzebne w podróży – dowód osobisty lub paszport.


