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Bawaria i Alpy Bawarskie  
15-23.06.2014 

 
Majestatyczne szczyty Alp wraz z najwyższym wierzchołkiem Zugspitze, bajkowe zamki  

Ludwika II, malownicze alpejskie wioski, romantyczne miasta kryjące zabytki najwyższej klasy. 

Fascynująca wycieczka do najpiękniejszego zakątka Niemiec. 

 Poznaj piękno Bawarii, jej przebogatą kulturę oraz wyjątkowe smaki! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program: 
Dzień 1 
-Wyjazd z Torunia o godzinie 4.00. Przejazd do Bawarii. 
-Po południu przyjazd do Bambergu – jednego z najpiękniejszych miast Europy, urokliwie 

położonego na siedmiu wzgórzach, w sercu Frankonii. Zwiedzanie z przewodnikiem dobrze 
zachowanego średniowiecznego Starego Miasta, wpisanego na listę UNESCO.  

Na trasie spaceru, po krętych uliczkach i zaułkach Bambergu m.in.: 
• Bamberger Dom – imponująca katedra z 4 wieżami, będąca symbolem miasta 
• Altes Rathaus – budynek, będący prawdziwą ciekawostką, zbudowany na sztucznej wyspie 

wbrew woli  biskupa. 
• „Mała Wenecja” – pełen wdzięku zakątek Bambergu. 
• Rosengarten – słynie nie tylko z kwiatów, ale przede wszystkim ze wspaniałej panoramy na 

Bamberg 
-Wizyta w najsłynniejszej w Bambergu średniowiecznej rozlewni piwa, słynącej z dymnego piwa. 
-Czas wolny na Inselstadt – obecnym centrum historycznego Bambergu. 
-Wieczorem przyjazd na nocleg w okolicach Bambergu, zakwaterowanie i obiadokolacja. 
Dzień 2 
Po śniadaniu przejazd do Norymbergi, która urzeka odwiedzających średniowieczną starówką. Do 

dnia dzisiejszego można spotkać ślady wielkich artystów działających w mieście - Albrechta 
Dürera, Wita Stwosza czy Petera Henleina.  

Na trasie m.in: 
• Zamek Cesarski - górujący nad miastem, symbol Norymbergi, 
• Urokliwe Stare Miasto z przepięknymi domami szachulcowymi, 
• Kościół św. Sebalda z dziełami Wita Stwosza, 
• Dom Dürera - miejsce pracy najwybitniejszego artysty niemieckiego renesansu. 
-Przyjazd na nocleg, zakwaterowanie w Alpach Bawarskich i obiadokolacja. 
Dzień 3 
Po śniadaniu wycieczka śladami Ludwika II,  romantycznego władcy Bawarii, który nie znalazł 

zrozumienia wśród współczesnych. „Bajkowy król” pozostawił po sobie malownicze pałace, 
idealnie wkomponowane w alpejskie pejzaże.  

Na trasie wycieczki: 
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-Zwiedzanie Neuschwanstein – bajkowa rezydencja Ludwika II, poruszająca wyobraźnię 
odwiedzających.  

Zamek był także inspiracją dla pałacu kopciuszka Walta Disney`a. 
-Zwiedzanie Hohenschwangau – rezydencja, w której „Bajkowy król” spędził znaczną część 

swojego życia. 
-Wędrówka do punktów widokowych, skąd można podziwiać baśniowe zamki na tle panoramy Alp 

Algawskich. 
-Powrót na obiadokolację. 
Dzień 4 
Zapierająca dech wycieczka na najwyższy szczyt Niemiec – Zugspitze oraz do najważniejszego 

alpejskiego kurortu w Niemczech – „GaPa”.  
W czasie wycieczki: 
-Wjazd wąskotorową kolejką zębatą na Zugspitzplatt – jedyny niemiecki lodowiec. 
-Dalszy wjazd kolejką linową na Zugspitze (2962m.n.p.m.) . Podziwianie wspaniałej panoramy,  
roztaczającej się ze szczytu. 
-Zjazd kolejką linową do Garmisch-Partenkirchen. Spacer po zimowej stolicy Niemiec, która 

zachwyca malowniczą alpejską zabudową. 
Dzień 5 
Przepiękna wycieczka wokół najwyższego masywu Niemiec – Zugspitze obfituje w przepyszne 

alpejskie panoramy.  
Na trasie: 
-Zwiedzanie najsłynniejszego kościoła pielgrzymkowego w Bawarii, uznanego za perłę rokoko. 
-Spojrzenie na wąwóz Ammer z imponującego 76. metrowego wiaduktu. 
-Wizyta w Oberammergau, urokliwej miejscowości, słynącej z organizowanych tutaj z wielkim 

rozmachem przedstawień pasyjnych. 
-Linderhof  – określany jako trzecie marzenie Ludwika II. Zwiedzanie rokokowego pałacu, 

otoczonego wyjątkowym ogrodem z kaskadowymi wodospadami 
-Odwiedziny prawdziwej serowarni, produkującej alpejski ser według tradycyjnej receptury. 
-Zwiedzanie Ettal – imponującej klasztornej bazyliki, przyciągającej od wieków rzesze 

pielgrzymów. 
Dzień 6 
-Przejazd nad Chiemsee – największe jezioro Bawarii, nazywane Morzem Bawarskim.  
• Przejazd do portu ponad stuletnią kolejką parową, zwaną Bockerl. 
• Rejs statkiem na Pańską Wyspę i spacer do Herrenchiemsee – największego i najwspanialszego 

pałacu Ludwika Bawarskiego, wzorowanego na Wersalu. 
• Powrót na statek i przybicie na Wyspę Kobiet – Fraueninsel z romańskich klasztorem 

Benedyktynek. 
• Gstadt – kolejny przystanek na trasie rejsu, z którego rozciąga się wspaniały widok na Morze 

Bawarskie. 
Dzień 7 
Wycieczka na „sam dół” Bawarii – do najdalej na południe położonej miejscowości Niemiec 

i najgłębszego wąwozu.  
Podczas wycieczki przewidziano: 
-Spacer po Oberstdorfie – uroczej miejscowości, otoczonej ze wszystkich stron potężnymi 

szczytami, wznoszącymi się 2700. metrów ponad poziom morza. 
-Zwiedzanie Erdinger Areny  – kompleksu skoczni narciarskich. Obiekt znany ze świąteczno – 

noworocznych relacji telewizyjnych, gdyż tutaj co roku rozpoczyna się słynny „Turniej Czterech 
Skoczni”. 

-Wędrówka przez wyjątkowy cud natury – do najgłębszego i jednego z najbardziej imponujących 
wąwozów skalnych Europy Środkowej. Uważany jest za najpiękniejszy w Bawarii. 

-Wizytę w Muzeum Wódki, w którym  poznawanie procesu produkcji połączone jest z degustacją 
gotowych destylatów. 
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Dzień 8 
-Po śniadaniu, wykwaterowanie i całodniowa wycieczka do Monachium. Stolica Bawarii jednych 

zachwyca urokliwym Starym Miastem z bogactwem zabytków, innych pociąga jej nowoczesność. 
Jedno jest pewne, metropolia nad Isarą ma turyście wiele do zaoferowania. 

-Zwiedzanie Starego Miasta. Na trasie m.in: 
• Marienplatz , będący historycznym centrum Monachium, otoczony budynkami, z których każdy 

jest zabytkiem (Neues und Altes Rathaus z zegarem kurantowym, Peterskirche). 
• Frauenkirche, z dwoma charakterystycznymi wieżami, jest jednym z symboli miasta. 
• Rezydencja Wittelsbachów – imponująca siedziba bawarskiej dynastii panującej. 
• Theatinerkirche – najwspanialszy kościół Monachium. 
• Viktualienmarkt – od 200 lat główny plac targowy miasta. 
-Wizyta w Hofbräuhaus– wcześniej browar, obecnie najbardziej znany na świecie „piwny pałac”, 

gdzie obsługa, ubrana w tradycyjne bawarskie stroje, leje strumieniami piwo do litrowych kufli. 
-Zwiedzanie Allianz Areny  – obiektu będącego największą dumą mieszkańców Monachium. 

Wizyta odsłania kulisy stadionu, mogącego pomieścić 65 000 widzów. 
-Czas wolny na zakupy pamiątek. 
-Przyjazd na nocleg w okolicach Bambergu, zakwaterowanie i obiadokolacja. 
Dzień 9 
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd w kierunku granicy. Po drodze spacer po Bayreuth – 

urokliwym mieście związanym z słynnymi niemieckimi artystami – Richardem Wagnerem 
i Jeanem Paulem. 

-Przerwa na obiadokolację. 
-Przyjazd do Torunia w godzinach wieczornych około 22-23. 
 
Zakwaterowanie: 
Zakwaterowanie w obiektach o klasie turystycznej: 
2 x nocleg w hotelu w okolicach Bambergu 
6 x nocleg w Alpejskim Ośrodku Wypoczynkowym w pokojach dwuosobowych w wygodnych 

apartamentach wakacyjnych dla 4 osób, wyposażonych w kuchnię, łazienkę, pokój dzienny, 
2 sypialnie. 

 
Świadczenia: 
• przejazd komfortowym autokarem wyposażonym w klimatyzację, TV, 
• 8 noclegów 
• 8 x śniadanie, 9 x obiadokolacja 
• opieka pilota-przewodnika, biegle władającego językiem niemieckim 
• ubezpieczenie NNW na sumę 2000Euro oraz KL na sumę 10 000 Euro 
 
Koszt wycieczki około 1800 zł. 
Należy mieć przygotowane: 60€/osobę na bilety wstępu oraz opłatę klimatyczną.  
Możliwość wjazdu na Zugspitze koszt: 42€/osobę. 
Możliwość zorganizowania wieczoru bawarskiego z ludową muzyką, potrawami: 15€/osobę. 


