
            BBBIIIUUURRROOO   UUUSSSŁŁŁUUUGGG   TTTUUURRRYYYSSSTTTYYYCCCZZZNNNYYYCCCHHH   

„„„            „„„HHHUUUBBBEEERRRTTTUUUSSS”””   
 

62-100 Wągrowiec  tel./fax (067) 262 04 64 

ul. Lipowa 29h  tel. (067) 262 76 39 

NIP 766-000-31-55  e-mail: biuro@hubertus-wagrowiec.com 

 

BAWARIA 

30.04 -04.05.2016r. 
 

 
30.04.2016r. 

Godz. 2:30 -  Wyjazd z Łobżenicy – Gimnazjum, ul. Mickiewicza 20a 

Godz. 4:00 – zbiórka uczestników w Wągrowcu – parking przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, 

                      ul. Kcyńska 48 

                      Przejazd do Norymbergi  i zwiedzanie z przewodnikiem 

                      Zwiedzanie Starego Miasta w Norymberdze z przewodnikiem: m.in. kościół św. Wawrzyńca, 

                      stare mosty, Hauptmark z kościołem Frauenkirche i „Piękną Fontanną”, Stary Ratusz, 

                     Kościół św. Sebalda z rzeźbami     

                     Wita Stwosza, Dom - Muzeum Albrechta Durera, zamek cesarski Kaiserburg  

                     Przejazd na nocleg w okolice Norymbergii- zakwaterowanie hotel *** Schuster w Greding-  

                     pokoje 2  osobowe z pełnym węzłem  sanitarnym i telewizorami. 

                     Obiadokolacja 

                     Czas wolny 

                     Nocleg 

 

01.05.2016r.    
 

 Śniadanie w formie bufetu. Przejazd do Monachium, zwiedzenie z przewodnikiem, Stadion 

Olimpijski, Świat BMW- Centrum Sprzedaży, wyjazd na wieżę – Olympiaturm, przejazd autobusem po 

najciekawszych placach i bulwarach Monachium, 

zwiedzenie z przewodnikiem starówki Monachium: Marienplatz i zabytkowy Rathaus, Kościół St. Michael, 

Katedra NMP,  

Przejazd do Kiefersfelden  

Zakwaterowanie hotel ZUR POST*** w Kiefersfelden- pokoje 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i 

telewizorami. 

Obiadokolacja 

Czas wolny  

Nocleg  

 

02.05.2016r.  

 

Śniadanie w formie bufetu. Wyjazd. 

Przejazd do Neuschwanstein. Po drodze zatrzymujemy się na cmentarzu żołnierzy i lotników alianckich,  

Bajkowy Zamek Neuschwanstein. Spacer oraz dech zapierający widok z historycznego mostu 

Marienbrücke.  W drodze powrotnej zwiedzamy kościół wpisany na listę światowych zabytków kultury 

UNESCO – WIESKIRCHE, pałac Linderhof oraz sławny ośrodek sportów zimowych Garmisch-

Partenkirchen.  

Powrót do hotelu 

Obiadokolacja  

Nocleg 
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03.05.2016r.  

 

Śniadanie w formie bufetu.  

Rejs statkiem po największym jeziorze Bawarii do wyspy Herrenchiemsee, spacer do zamku Krola Ludwika 

II, kopii paryskiego Werseil, spacer w Traunstein - miasto młodości Papieża Benedykta XVI,  zwiedzenie 

najstarszego Browaru HB z kosztowaniem piwa i bawarskiego brezla Powrót do hotelu 

Godz. 20:00-23:00 obiadokolacja + wieczór Bawarski przy muzyce.  

Nocleg 

 

04.05.2016r.  

 

           Przyjazd do Ratyzbony  

           Zwiedzanie starego miasta w Ratyzbonie z przewodnikiem: piękna panorama starego miasta z kamiennego    

           mostu   ( Steinerne Bruecke), Katedra - jeden z najpiękniejszych kościołów gotyckich Niemiec, Haidplatz -     

           plac z wieloma olśniewającymi kamienicami mieszczańskimi m.in. największa i najpiękniejsza - Haus zum     

           Goldenen Kreuz  

           Ok godz. 13:00 wyjazd do Polski (postój na posiłek we własnym zakresie) 

           Ok godz. 24:00 zakończenie wycieczki w Wągrowcu. 

04/05.05.2016r. ok 1:00 w nocy- zakończenie wycieczki w Łobżenicy 

 

                                 Cena: 1.475 zł  (z wieczorem bawarskim) 
 

. 
Świadczenia:        

- przejazd  licencjonowanym autokarem wyposażonym w video, wc 

- 4 noclegi w hotelu pokoje 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i telewizorami ( 1 nocleg hotel *** 

Schuster w Greding, 3 noclegi ZUR POST*** w Kiefersfelden) 
- 4 śniadania w formie bufetu, 4 obiadokolacje – napoje płatne indywidualnie,  

- wieczór bawarski 

- przewodnik lokalny na 4 dni,  

- pilot 

-  podatek VAT  

- ubezpieczenie NNW i KL 

- opłaty drogowe, parkingi 

 

Cena nie obejmuje biletów wstępu ok 48 EUR (na dzień 11.12.2015) 

1 x przejazd statkiem i wstęp do Zamku Herrenchiemsee 

1 x zwiedzenie browaru z kosztowaniem piwa i bawarskigo brezla 

1 x zamek Neuschwanstein  

1 x pałac i ogrody Linderhof 

1 x wyjazd na wieżę Olympijska w Monachium 

B.U.T. Hubertus nie odpowiada za ewentualne zmiany cen biletów. 

Program jest ramowy, kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. 

mailto:hubertus.wagrowiec@interia.pl

