OKTOBERFEST
MONACHIUM - RATYZBONA
ZAMKI BAWARSKIE
26.09.2013 –29.09.2013
I DZIEŃ
godz. 23.30 wyjazd z miejsca zbiórki, przejazd do Bawarii.
II DZIEŃ
przyjazd do Ratyzbony w godzinach porannych – zwiedzanie starego miasta, spacer – ok. 2h -2,5h., spacer po starówce.
Przejazd do Monachium, spacer połączony ze zwiedzaniem centrum stolicy Bawarii, kościół NMP, Marienplatz z gotyckim Ratuszem,
wizyta w jednej z kultowych piwiarni monachijskich. Przejazd na „Łąkę Teresy” – miejsce organizacji „święta piwa” –
OKTOBERFEST. Uczestnictwo w imprezie od 16.00 do 20.00. Przejazd na nocleg. Obiadokolacja. Zakwaterowanie. Nocleg
Tak kiedyś monachijski dziennik opisywał OKTOBERFEST „Jest to słynny na cały świat festiwal piwny, trwający od ostatniej soboty września do
pierwszej niedzieli października. W tym czasie w wesołym miasteczku THERESIENWIESE odbywa się szał picia piwa, a wesołe miasteczko oferuje tak
karkołomne rozrywki że są one zabronione nawet w takim kraju jak USA. Wejście na teren wesołego miasteczka jest bezpłatne, ale płaci się za piwo i
inne przysmaki, chociaż serwowane są i darmowe poczęstunki. Drugiego dnia festiwalu z centrum miasta rusza pochód z setką tradycyjnych grup
folklorystycznych, orkiestr, muzykantów, błaznów i poprzebieranych jeźdźców. Pochód powoli udaje się na tereny targowe przy wielkim aplauzie
zgromadzonych tłumów. Zasięg imprezy jest tak wielki, że tereny na którym się odbywa, zostają podzielone wzdłuż 4 głównych alei, tworząc swoiste
hałaśliwe miasto z wieloma rozbawionymi biesiadnikami. I tak jest przez kilka dni. Każdy browar ma swój ogromny namiot, w którym oprócz piwa,
sprzedawane są precle i pieczone kurczaki. Siedzi się wspólnie z przyjaciółmi i nieznajomymi na długich ławach i wszyscy razem bawią się i tańczą
przy muzyce. Tradycja festiwalowa korzeniami sięga uroczystości zaślubin koronowanego księcia Bawarii - Ludwika z księżniczką Therese von
Sachsan-Hildburghausen 17 października 1810 roku“.

III DZIEŃ
śniadanie, po śniadaniu przejazd w Alpy Bawarskie, zwiedzanie Berchtesgaden i Konigsee - najwyżej położonego jeziora w
Alpach Bawarskich, przejażdżka statkiem po jeziorze. Po południu przejazd do Burghausen (najdłuższy zamek w Europie) i do
Raitenhaslach (najpiękniejszy kościół barokowy w Bawarii). Przejazd do Marktl – miejsca narodzin Papieża Benedykta XVI,
zwiedzanie. Przejazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.
IV DZIEŃ
śniadanie, po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Monachium na „Łąkę Teresy”. Uczestnictwo w „święcie piwa” do godziny 15.00.
Wyjazd w drogę powrotną. Planowany przyjazd w godzinach nocnych

ŚWIADCZENIA (w cenie)
1.
2.
3.
4.

Cena: 999

zł

autokar (klimatyzacja, WC, video, cafe-service)
2 noclegi w pensjonacie bawarskim (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami),
2 śniadania, 2 obiadokolacje
bilet wstępu na Oktoberfest – rezerwacja namiotu i posiłek podczas święta Piwa (1l piwa, dwie ćwiartki
kurczaka z rożna)
5. pilot-przewodnik
6. ubezpieczenie: NNW, KL i bagażu,

Dodatkowo płatne: bilety wstępu i licencjonowany przewodnik w Monachium ok 40 EUR.
Ceny na Oktoberfest: piwo 1l - 9.80 EUR, pół kurczaka z grilla - 11.00 EUR, golonka - 16 EUR, karuzele i kolejki - 3-10 EUR, coca -cola- 5 EUR.

UWAGA! Szczegółowy program wycieczki realizuje pilot grupy! . Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Koszty
wstępów do zwiedzanych obiektów pokrywają uczestnicy we własnym zakresie! Pilot nie oprowadza po wnętrzach
Płatność:
I rata – 200 zł – do 14 grudnia 2012 r.
II rata – 300 zł – do 30 czerwca 2013 r.
III rata – 499 zł – do 10 września 2013 r.

UWAGA: W przypadku rezygnacji z wyjazdu przepada I rata – 200 zł
Powyższy program jest programem autorskim Biura PL TRAVEL z Katowic
Wykorzystywanie i kopiowanie jedynie za zgodą PL TRAVEL

