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Wycieczka dla grup do Bawarii - 5 dni
symbol oferty: AGA-BAW-NIE-5DN

PROGRAM:
WYCIECZKA DLA GRUP DO BAWARII - 5 DNI:
Bawaria urzeka turystów zabytkowymi miastami, stolicą Monachium - światową metropolią o wielkim sercu,
baśniowymi zamkami i alpejskimi wioskami. Stanowi także w potocznym odczuciu kwintesencję Niemiec mężczyźni w krótkich spodenkach z kuflem piwa, kobiety w dirndlach, kapusta i kiełbaski czy krowy z
dzwoneczkami.

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 Dzień
Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd nocny przez Niemcy.
2 Dzień
Przejazd do zamków - Neuschwenstein - inspiracja dla twórców bajkowego pałacu Walta Disneya,
Hohenschwangau - odbudowanego po zniszczeniach z okresu wojen napoleońskich przez ojca Ludwika Maksymiliana II. Przejazd do niewielkiej miejscowość Reutte w austriackich Alpach, gdzie znajduje się wyjątkowa
atrakcja - najdłuższy wiszący most świata - Highline 179. Spacer przez most łączący ze sobą ruiny zamku
Ehrenberg i fort Claudia. Obiadokolacja. Nocleg.
3 Dzień
Śniadanie. Przejazd do Garmish Partenkirschen - zimowej stolicy Niemiec - panorama Alp, obiekty olimpijskie
,zabytkowa ulica Ludwigstrasse z malowanymi domkami- czas wolny, dla chętnych wjazd kolejką na najwyższy
szczyt Alp Bawarskich - Zugspitze (2962 m n.p.m.). Przejazd do Linderhof - zwiedzanie Zamku Ludwika II - jednego z
trzech zamków króla Ludwika II, jedyny, w którym władca mieszkał przez dłuższy czas. Spacer wśród fontann i
zabytkowych budynków ogrodów królewskich. Przejazd do Ettal – jednego z najstarszych miejsc pielgrzymkowych
w Niemczech, możliwość zakupu miejscowych wyrobów winiarskich i piwowarskich oraz wyśmienitych likierów
Ettaler Klosterlikör wyrabianych od setek lat przez mieszkających tutaj Benedyktynów. Powrót do hotelu na
obiadokolację i nocleg.
4 Dzień
Śniadanie. Zwiedzanie Monachium - Park Olimpijski, gdzie w roku 1972 odbyły się XX Letnie Igrzyska Olimpijskie,
wjazd na Olympiaturm – wieżę olimpijską, skąd wieczorem rozciąga się wspaniały widok na rozległe miasto. W
pobliżu parku znajdują się dwie atrakcje turystyczne: Świat BMW i Muzeum BMW. Przejazd metrem na monachijską
starówkę - 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
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bawarskich, gmach Bawarskiej Opery Narodowej, najbardziej znana piwiarnia na świecie – Hofbräuhaus - lokal
słynie z wyśmienitego regionalnego jadła w bardzo przyzwoitych cenach oraz Maßbier – piwa podawanego w
litrowych kuflach, czas wolny na starówce. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.
5 Dzień
Przyjazd do Polski w godzinach porannych.

DODATKOWE UWAGI i PROPOZYCJE:
- możliwość uczestnictwa w "Wieczorze Bawarskim" - posiłek regionalny z piwem , zabawa przy muzyce na żywo.
- możliwość rezerwacji wejściówki na OKTOBERFEST do największych namiotów piwnych na Święcie Piwa w
Monachium
- w zamian za spacer kładką Highline 179 proponujemy zwiedzanie ruin zamku Ehrenberg lub przejazd do Fussen i
zwiedzenie średniowiecznej malowniczej starówki z zamkiem.
- Na szczycie Zugspitze panują zmienne wysokogórskie warunki - wymagane ciepłe ubranie.

CENA:
od 759 PLN/os przy grupie powyżej 55 uczestników
od 819 PLN/os przy grupie powyżej 45 uczestników
od 1039 PLN/os przy grupie powyżej 30 uczestników

ŚWIADCZENIA:
CENA ZAWIERA:
Przejazd autokarem
2 noclegi w hotelu/pensjonacie*** (pokoje 2,3 osobowe z łazienkami)
2 śniadania w formie bufetu
2 obiadokolacje
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA
opieka pilota
rezerwacje wstępów
wszystkie opłaty drogowe i parkingi
podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:
OPŁAT OBLIGATORYJNYCH
40.00 € opłaty programowej (przewodnik, zestawy słuchawkowe lub system nagłaśniający, opłata klimatyczna i
administracyjna)
2.00 PLN obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
2.00 PLN obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy
OPŁAT FAKULTATYWNYCH
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

Poniżej prezentujemy przykładowe ceny głównych atrakcji (luty 2022):
€0.00 €0.00 Monachium - Świat BMW wstęp bezpłatny
€12.00 €6.50 Monachium - Allianz Arena opcja : Kick Tour – dodatkowo sprawdzenie umiejętności strzeleckich na
specjalnej ścianie 9,50€
€17.50 €2.50 Neuschwaistain - zamek wstęp bezpłatny do 18 lat, opłata rezerwacyjna 2,50 €/os
€6.00 €3.00 Garmisch - Wąwóz Partnachklamm zniżka dla dzieci i młodzieży do 17 lat
€8.00 €5.00 Reutte - Highline most zniżka dla dzieci do 14 lat
€11.00 €7.00 Monachium - wieża olimpijska zniżka dla dzieci i młodzieży do 16 lat
€10.00 €7.00 Monachium - Muzeum BMW zniżka dla młodzieży do 27 lat i seniorów
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€63.00 €50.50 Zugspitze- wjazd kolejką zniżka dla młodzieży do 18 lat, 29 € bilet dla dzieci do 15 lat
€23.50 €20.50 Hohenschwangau- zamek zniżka do 18 lat, opłata rezerwacyjna 2,50 €/os
€30.00 €30.00 Neuschwanstein +Linderhof + Herrenchiemsee( bilet łączony)

WAŻNE INFORMACJE:
PROGRAMY I OFERTY IMPREZ są naszymi propozycjami. Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i możemy
stworzyć program "szyty na miarę ". Poza podstawową ofertą proponujemy dodatkowe usługi takie jak: szkolenia
biznesowe, szkolenia outdoor, imprezy integracyjne, obiadokolacje w wybranej przez Państwa formie, degustacje
lokalnych specjałów, bilety do wybranych atrakcji, standard zakwaterowania dopasowany do potrzeb uczestników (
od standardu turystycznego na każdą kieszeń do luksusowych hoteli Wellness & Spa dla bardzo wymagających ).
Na naszych wyjazdach pamiętamy o tym jak ważna oprócz zwiedzania jest integracja, poznawanie atmosfery
odwiedzanych miejsc, relaks przy dobrej kawie czy specjałach lokalnej kuchni oraz przyjazna atmosfera.
Oferty wysyłamy bezpłatnie i bez zobowiązań. W razie potrzeby możemy osobiście zaprezentować ofertę w
Państwa siedzibie lub naszym biurze.
W wyjątkowych przypadkach w trakcie trwania wycieczki program może ulec zmianie, a decyzje o kolejności
zwiedzania podejmuje pilot.
BILETY WSTĘPU Ceny biletów wstępu podajemy orientacyjnie i mogą one ulec zmianie niezależnie od Biura
Podróży Index, dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów.
UBEZPIECZENIE Uczestnicy imprez zagranicznych są ubezpieczeni od kosztów leczenia i następstw
nieszczęśliwych wypadków na podstawie umowy generalnej z firmą ubezpieczeniową SIGNAL IDUNA (sumy
ubezpieczenia: KL 10 000 EUR, KR 6 000 EUR, NNW 7 000 PLN, bagaż 800 PLN). Za dopłatą istnieje możliwość
zwiększenia zakresu ubezpieczenia do sumy ubezpieczenia wyższej niż ubezpieczenie podstawowe lub
rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o koszty leczenia chorób przewlekłych.
DOKUMENTY UCZESTNIKÓW NA WYCIECZCE W przypadku wyjazdu na wycieczkę zagraniczną każdy uczestnik
zobligowany jest do posiadania przy sobie odpowiedniego dokumentu podróży. Dla obywateli UE w obrębie strefy
Schengen jest to ważny paszport lub dowód osobisty. Jeśli kraj docelowy lub kraje tranzytowe leżą poza UE
niezbędny będzie paszport ważny co najmniej 90 dni od daty powrotu, w niektórych przypadkach również wiza ( np.
Białoruś , Rosja). Aktualne informacje należy sprawdzić przed wyjazdem na stronie Ministerstwa Spraw
Zagranicznych www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub w biurze INDEX.
ŁĄCZENIE GRUP Jeżeli mają Państwo małą grupę, a chcą jechać na wycieczkę w niskiej cenie, proponujemy
połączenie z inną grupą. O szczegóły zapytaj w biurze.
REZERWACJI WYCIECZKI można dokonać telefonicznie lub drogą mailową lub osobiście. Dokonanie rezerwacji
terminu wycieczki nie stanowi zobowiązania i jest bezpłatne. Dajemy Państwu niezbędny czas do zapoznania się z
ofertą i zapisanie zainteresowanych uczestników wyjazdu.
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