Bawaria, Tyrol i Północne
Włochy  10 dni (autokarem)

Nasza dewiza  „Wszystko w cenie”
I dzień

Zakwaterowanie:

o Zbiórka Uczestników wycieczki w Warszawie o godz. 04.00,
przejazd do Zielonej Góry, zwiedzanie miasta z przewodnikiem 
palmiarnia, Stary Rynek, Ratusz, kościół Najświętszej Marii Panny,
konkatedra, obiadokolacja, przejazd do hotelu w Gerze,
zakwaterowanie, nocleg.

pensjonaty lub hotele*** (pokoje 2
osobowe)

II dzień
Śniadanie, po śniadaniu dla chętnych udział we Mszy Świętej.
Przyjazd do Bambergu. Spacer z przewodnikiem po wpisanym na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Starym Mieście 
zwiedzanie m.in. w Katedrze Cesarskiej słynącej z pięknych
gotyckich rzeźb, następnie Pałac Biskupi (Alte Hofhaltung) oraz
ogród różany, z którego rozciąga się imponujący widok na dachy
zabytkowej starówki, przejście do Małej Wenecji (Klein Venedig) 
dzielnicy malowniczych domków rybackich położonych nad rzeką
Pegnitz, nastepnie Stary Ratusz położony na wyspie oraz kościoły
staromiejskie św. Michała i klasztor Karmelitanów. Przejazd do
Monachium, zwiedzanie miasta z przewodnikiem  objazd
autokarowy miasta obejmujący Dzielnice Muzeów, Plac Królewski,
Ludwigstrasse, Uniwersytet, zwiedzanie pieszo Starego Miasta:
Kościół NMP (katedra), Marienplatz ze Starym i Nowym
Ratuszem, Opera Narodowa, Odeonsplatz z kościołem św.
Kajetana i Feldherrnhalle. Zwiedzanie unikatowego teatru
rokokowego CuvilliésTheater. Przejazd do Hofbrouehaus na
wieczór bawarski (golonka, piwo, bawarska kapela), przejazd do
hotelu w okolicach Garmisch Partenkirchen, zakwaterowanie,
nocleg.

(9 noclegów)

Wyżywienie:
wyżywienie HB (śniadania,
obiadokolacje), obiad w drodze
powrotnej, wieczór bawarski w
Monachium

Koszt:
3150 zł./os.

III dzień
Śniadanie, przejazd do sławnego na całym świecie zakątka Bawarii miasteczka Schwangau  siedziby zamków
Neuschwanstein i Hohenschwangau. Zwiedzanie zamku Neuschwanstein, który jest najbardziej znanym zamkiem
Ludwika II, często kojarzonym z logo wytwórni filmowej Walta Disneya. Przejazd trasą krajobrazową m.in. przez
terytorium Austrii, przez wysokie Alpy, wzdłuż jeziora Plansse do miejscowości Linderhof  zwiedzanie Pałacu
Linderhof, ulubionego miejsca Króla Ludwika, miejsca w którym najdłużej mieszkał. Powrót do hotelu,
obiadokolacja regionalna z bawarskim folklorem, nocleg.

IV
dzień
Śniadanie, przejazd do Innsbrucka, zwiedzanie Innsbrucka  pięknie otoczonej Alpami stolicy austriackiego Tyrolu,
spacer po mieście, m.in. rezydencja Habsburgów, bulwar Marii Teresy, urocze zaułki starówki ze słynnym złotym
daszkiem. Przejazd w okolice Mediolanu. Zakwaterowanie w hotelu***, obiadokolacja, nocleg.

V dzień
Śniadanie. Przejazd do Mediolanu  spacer po mieście: Piazza Duomo, katedra gotycka, Galleria Vittorio
Emanuele, Piazza della Scala ze słynną operą La Scala, Castello Sforzesco. Przejazd do hotelu *** w okolicy
Montale. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

VI dzień
Śniadanie. Całodzienna wycieczka do Cinque Terre  przepięknie położonych na urwistym klifie pięciu wiosek,
wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przejazd pociągiem do Riomaggiore. Spacer słynną Via
del'Amore  Drogą Miłości, prowadzącą klifem do Manaroli. Czas wolny na kąpiel i plażowanie. Przejazd do hotelu
w okolicach Lucci, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

VII dzień
Śniadanie. Przejazd do Lucci zwiedzanie starówki, wizyta w kościele San Michele in Foro z rzędami arkad oraz w
zabytkowej Katedrze, w której kryje się Volto Santo  "Święte Oblicze". Przejazd do Pizy, zwiedzanie
historycznego centrum z zespołem katedralnym oraz sławną Torre Pendente czyli "krzywą wieżą". Przejazd do
Sienny, spacer po Piazza del Campo, katedra, spacer po via di Citt? z pięknymi pałacami. Przejaz do hotelu w
okolicach Perrugi, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

VIII dzień
Śniadanie. Przejazd do Asyżu. Zwiedzanie miasta  Bazylika św. Franciszka, kościół Santa Maria degli Angeli.
Przejazd w okolice Villach. Zakwaterowanie w hotelu***, obiadokolacja, nocleg.

IX dzień
Śniadanie. Przejazd do Grazu (po drodze krótki postój na punkcie widokowym nad jeziorem Wortersee), spacer po
mieście: Hauptplatz z fontanną arcyksięcia Jana, z kolorowymi średniowiecznymi domami; wejście na dziedziniec
wspaniałego renesansowego pałacu  dawnej siedziby sejmu Styrii, a dzisiejszego parlamentu regionalnego.
Przejście nad rzekę Mur, gdzie znajduje się sztuczna, nowoczesna wyspa, wybudowana ze szkła i stali, połączona
z brzegami dwoma mostami. Przejazd do Bratysławy, zakwaterowanie w hotelu**, obiadokolacja, nocleg.

X dzień
Śniadanie. Spacer po Bratysławskiej Starówce. Przejazd do Warszawy (obiad na trasie przejazdu). Przyjazd do
Warszawy w godzinach wieczornych.

Cena obejmuje:
Transport autokarem LUX, opiekę pilota, usługi przewodnickie w Bawarii, w Tyrolu i we włoskich miastach
objętych programem zwiedzania, noclegi w pensjonatach lub hotelach*** (pokoje 2osobowe), wyżywienie HB
(śniadania, obiadokolacje), obiad w drodze powrotnej, wieczór bawarski w Monachium, wstępy do zwiedzanych
obiektów (zamki Ludwika w Bawarii), bilet  Cinque Terre Card , opłaty drogowe i parkingowe, opłaty za wjazd do
miast włoskich, ubezpieczenie KL i NNW, podatek VAT.
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