
Dzień 1. 

Wyjazd z Polski. Przejazd w stronę Austrii.  
 

Dzień 2. 

Zwiedzanie Salzburga, miasta słynącego na cały świat dzięki Amadeuszowi Mozartowi, który 

był jego mieszkańcem. Podczas spaceru po urokliwych, wąskich uliczkach miasta z 

pewnością wielokrotnie usłyszeć będzie można melodie zapisane przez wielkiego 

kompozytora. Ozdobą miasta jest pałac Mirabell, który powstał w dowód wielkiej miłości. 

Wizyta w pałacowych ogrodach różanych, następnie przejście przez most na rzece Salzach w 

kierunku monumentalnego Residenzplatz, będącego głównym placem miasta, skąd 

doskonale widoczna jest górująca nad całością Salzburga potężna forteca Hohensalzburg. 

Wizyta w katedrze. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu ****/*****. 

Obiadokolacja. Nocleg. 
 

Dzień 3. 

Śniadanie. Przejazd do Füssen. W miasteczku położonym nad turkusowymi wodami rzeki 

Lech, znajduje się średniowieczny zamek należący niegdyś do biskupów Augsburga, a także 

barokowa świątynia pod wezwaniem św. Magnusa i pięknie zdobione kamienice przy ulicach 

Rycerskiej i Bogatej. Füssen słynie też ze spotkań wagnerowskich odbywających się na cześć 

wielkiego kompozytora, który często gościł u Ludwika II, a także wina produkowanego na 

cześć lokalnego świętego. Następnie przejazd do Schwangau, zwanego „Wsią Królewskich 

Zamków”. Transfer autobusem zamkowym z parkingu na wysokość Zamku Neuschwanstein. 

Spacer na Most Marii, który został zawieszony ponad kilkudziesięciometrową przepaścią i 

wodospadem rzeki Pöllat, skąd roztacza się najpiękniejszy widok na baśniowy zamek 

Ludwika II. Wizyta w zamku, który uważany jest za jeden z najbardziej rozpoznawalnych 

zabytków nie tylko Niemiec, ale i całego świata. Komnaty królewskiej rezydencji były 

projektowane z największą pieczołowitością, mającą wypełnić oczekiwania władcy, który 

niejednokrotnie sam uczestniczył w procesie budowy. Przejazd na wieczorek bawarski - 

uczta z lokalnymi daniami i piwem przy bawarskiej muzyce. 
 

Dzień 4. 

Śniadanie. Przejazd do Prien, położonego nad Jeziorem Chiemsee. Rejs na Wyspę 

Herreninsel (ok. 20 min.), a następnie spacer po parku w kierunku pałacu wybudowanego 

na polecenie Ludwika II Bawarskiego. Zwiedzanie wnętrz jednej z piękniejszych posiadłości w 

południowej Bawarii, która powstała na wzór francuskiego Wersalu. Wizyta w dawnym 

klasztorze augustianów, którzy przez ponad 1000 lat władali wyspą. Rejs powrotny do Prien. 

Następnie spacer do najdłuższego zamku w Europie w Burghausen (ponad 1 km długości 

wszystkich zabudowań), położonego na skalnym cyplu ponad starą częścią miasta i wodami 

rzeki Inn. Doskonale zachowany zamek sprawia wrażenie, jakby był oddzielnym miastem – 

znajdują się tam pracownie rzemieślnicze, zabudowania gospodarcze i kościoły. Wyjazd do 

Polski.  
 

Dzień 5. 

Przyjazd do Polski.  



Cena zawiera: 

• Transport autokarem klasy PREMIUM 

• Opiekę pilota i lokalnych przewodników 

• Bilety wstępu do obiektów, rejs po Jeziorze Chiemsee 

• Zakwaterowanie i wyżywienie 

• Organizację wieczorku bawarskiego 

• Ubezpieczenie KL, NNW 

• Składkę TFP 

To przykładowy program, który może zostać zrealizowany. Każdy element można dowolnie 

modyfikować. Chcesz dowiedzieć się jakie mamy jeszcze oferty i możliwości? 

Skontaktuj się z nami pod tym linkiem -  przygotujemy wyjazd zgodny w Waszymi 

oczekiwaniami.  

https://www.ochtravel.pl/kontakt

