
 

 

 

 

WYCIECZKA DO MONACHIUM I BAWARII 

 

 

TERMIN :  02. - 06.04.2019 

 

PROGRAM: 

1 DZIEŃ 

Wyjazd w godzinach wieczornych, nocny przejazd do Niemiec. 

 

2 DZIEŃ 

Przyjazd do stolicy Bawarii - Monachium, zwiedzanie monachijskiej starówki, wizyta  

w Kościele Mariackim - Frauenkirche, będącym symbolem stolicy Bawarii, Kolumna 

Mariacka, Nowy i Stary Ratusz, rezydencja królów i książąt bawarskich, gmach Bawarskiej 

Opery Narodowej. 

Przejazd do Parku Olimpijskiego, spacer po terenach, gdzie w 1972 odbyły się XX Letnie 

Igrzyska Olimpijskie, zwiedzanie stadionu klubu Bayern München - Allianz Arena, wizyta  

w obiekcie Świat BMW i Muzeum Techniki. 

Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 



 

3 DZIEŃ  

Śniadanie, wyjazd do najbardziej znanych zamków Bawarii: Hochenschawangau 

(zwiedzanie z zewnątrz), przejście do “bajkowego” zamku Neuschwanstein - zwiedzanie 

wnętrz zamku Ludwika II, który był inspiracją dla Walta Disneya do stworzenia zamku 

Kopciuszka, który teraz możemy oglądać w Disneylandzie. 

Przejazd do zamku Linderhof - najmniejszego, ale najpiękniejszegi zamku Ludwika II, 

zwiedzanie obiektu, przejazd i zwiedzanie opactwa Ettal. 

Przejazd do hotelu, obiadokolacja. 

 

4 DZIEŃ 

Śniadanie, wykwaterowanie. 

Przejazd do Garmisch-Partenkirchen, spacer po zimowej stolicy Niemiec, m.in. zabytkowa 

ulica Ludwigstrasse z malowanymi domkami, centrum kurortowe, park zdrojowy, Stadion 

Olimpijski, gdzie co roku 1.stycznia odbywa się noworoczny konkurs zaliczany do Turnieju 

Czterech Skoczni. Spacer malowniczą drogą do Wąwozu Partnachklamm, który zaliczany 

jest do najpiękniejszych w całych Alpach. 

Przejazd do Prien, rejs statkiem po jeziorze Chiemsee na wyspę Herreninsel, spacer  

do słynnego zamku Ludwika II - Herrenchiemsee (zwiedzanie wnętrz).  

Wyjazd do Polski. 

 

5 DZIEŃ 

Przyjazd do Polski w godzinach porannych. 

 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

 



CENA 

Dla grupy min. 45 uczniów - 725 zł / os.  + 40 Euro 

Dla grupy min. 40 uczniów - 775 zł / os.  + 40 Euro 

Cena zawiera: 

- przejazd autokarem LUX, 

- ubezpieczenie SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże (KL 7000 Euro, NNW 7000zł,   

           BP 800zł), 

- 2 noclegi (pokoje z łazienkami), 

- 2 śniadania + 2 obiadokolacje, 

- opiekę pilota - przewodnika. 

Kwota 40 Euro przeznaczona jest na rejs statkiem i bilety wstępu do zwiedzanych 

obiektów. Ceny biletów wstępu są orientacyjne i mogą ulec zmianie. 

 

TERMIN WPŁATY 

I rata - 200zł  do 07.12.2018 

II rata (reszta kwoty, w zależności od ilości uczestników) do 01.03.2019r.  

Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele j.niemieckiego  

M.Kolańczyk (sala 226) i M.Węglarz (sala 325). 

 

 

 

 

 


