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OKTOBERFEST
MONACHIUM
BAMBERG
25.09.2014 –28.09.2014
I DZIEŃ
godz. 22.30 wyjazd z miejsca zbiórki, przejazd do Bawarii.
II DZIEŃ
przyjazd do Monachium, Przejazd na „Łąkę Teresy” – miejsce organizacji „święta piwa” – OKTOBERFEST.
Uczestnictwo w imprezie indywidualnie do 15.00. Dla grupy, która będzie zwiedzała miasto, przejazd do centrum. Spacer
połączony ze zwiedzaniem stolicy Bawarii, kościół NMP, Marienplatz z gotyckim Ratuszem, wizyta w jednej z kultowych
piwiarni monachijskich. Ok. 15.00 przejazd na Łąkę Teresy” gdzie dołączymy do pozostałej części grupy. Uczestnictwo
grupowe w OKTOBERFEST od 16.00 do 19.00. Przejazd do miejsca zakwaterowania. Nocleg.
III DZIEŃ
śniadanie, po śniadaniu, przyjazd do Monachium na „Łąkę Teresy” – miejsce organizacji „święta piwa” –
OKTOBERFEST. Uczestnictwo w imprezie od 11.00 do 19.00. Dla grupy, która będzie zwiedzała przejazd do Parku
Olimpijskiego – gdzie zobaczymy Stadion Olimpijski, wieże TV oraz przepiękny park. Przejście do Muzeum Świat BMW
– zwiedzanie. Powrót do centrum. Czas wolny. Przejazd do miejsca zakwaterowania. Nocleg.
IV DZIEŃ
śniadanie, po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Bambergu – zwiedzanie średniowiecznego miasta wpisanego na
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wyjazd w drogę powrotną. Planowany przyjazd w godzinach nocnych

ŚWIADCZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cena: 899

zł

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

Hotel będzie w Rohr (tj. 40 km na południe od Ratyzbony i 95 km na północ od Monachium, przy
autostradzie).
PŁATNOŚĆ W TRZECH RATACH:
I rata – do 7 lutego – 200 zł (jest to rezerwacja grupowego uczestnictwa w namiocie na Oktoberfest i przepada
w przypadku rezygnacji z wyjazdu, chyba, że wskaże się kogoś na swoje miejsce)
II rata – do 15 czerwca – 350 zł
III rata – do 30 sierpnia – 349 zł
ZAPISY I WPŁATY przyjmuje kol. Maciej Łaszkiewicz – tel. 605 370 809. Jeżeli nie będzie min. 42 chętnych
wyjazd nie odbędzie się.
Dodatkowo płatne: bilety wstępu ok. 10 EUR (w zależności od tego jakie obiekty zechce zwiedzać grupa)
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

