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 Pielgrzymka do Bawarii „Sanktuaria Alpejskie”  

Dzień 1. Wyjazd z Bełchatowa w godzinach rannych.  Przejazd 

drogą alpejską do Melk, gdzie znajduje się przepiękny barokowy 
klasztor benedyktynów załoŜony tutaj juŜ w XI wieku, następnie 
przejazd austriacką Doliną Dunaju do Bawarii. Zakwaterowanie. 
Obiadokolacja. Nocleg;  

 

Dzień 2. Śniadanie. Przyjazd do miejscowości Prien nad Jeziorem 

Chiemsee, zwanym często „bawarskim morzem”, rejs widokowy 
statkiem wycieczkowym na wyspę Herreninsel, gdzie znajduje się 
największy z baśniowych zamków króla Bawarii Ludwika II – 
zamek Herrenchiemsee, spacer po parku pełnym fontann oraz 
zwiedzanie zamku (na zdjęciu obok), będącego wierną kopią 
pałacu wersalskiego, rejs powrotny na stały ląd, następnie 
przejazd do hotelu w samych Alpach Bawarskich południe od 
Garmisch-Partenkirchen. Zakwaterowanie. Obiadokolacja, Nocleg;  

Dzień 3. Śniadanie, przejazd przez Alpy Bawarskie i Austriackie 

do Szwajcarii, zatrzymanie w Vaduz – stolicy Liechtensteinu – 
jednego z najmniejszych państw świata, przyjazd do Einsiedeln – 
najwaŜniejszego sanktuarium maryjnego Szwajcarii, związanego 
z Ŝyciem Św. Meinarda, zwiedzanie monumentalnej, bogato 
zdobionej freskami i stiukami największych ówczesnych mistrzów 
bazyliki, w której znajduje się zabytkowa Kaplica Łask z cudami 
słynącą figurką Czarnej Madonny, obiadokolacja i nocleg ok. 
Schaffhausen;  

Dzień 4. Śniadanie, zwiedzanie  Lucerny – jednego 
z najpiękniejszych miast Szwajcarii malowniczo połoŜonego na 
zachodnim brzegu Jeziora Czterech Kantonów u stóp góry Pilatus, 
spacer po mieście, zwiedzanie m.in. zabytkowych mostów, wśród 
których na szczególną uwagę zasługuje drewniany Most 
Kapliczny, wokół którego zostało załoŜone miasto, kościół 
Jezuitów, ratusz, pomnik Lwa – największy symbol miasta, 
przejazd malowniczym alpejskim szlakiem nad Jezioro 

Bodeńskie, na którym spotykają się granice Szwajcarii, Austrii 
i Niemiec, wizyta na wyspie kwiatów Mainau, pobyt rekreacyjno-wypoczynkowy w tamtejszym ogrodzie 
botanicznym z najróŜniejszymi kompozycjami i wariacjami roślinnymi zajmującymi całą wyspę, powrót do hotelu 
w Alpach Bawarskich.  Obiadokolacja.  Nocleg; 

 



Dzień 5. Śniadanie, przejazd do jednej z najbardziej znanych 
części Bawarii - zamków Hohenschwangau i Neuschwanstein, 
wjazd busikiem zamkowym na wysokie wzgórze, gdzie wśród 
przepaści i jezior połoŜony jest symbol Bawarii - zamek 
Neuschwanstein, zwiedzanie Neuschwanstein – najbardziej 
znanego zamku Ludwika II, który był inspiracją dla Walta 
Disneya, którego logo wzorowane jest właśnie na owym zamku, 
spacer na Marienbrücke (Most Marii), połoŜony dokładnie 
naprzeciw zamku nad prawie stumetrową przepaścią 
z wodospadem na dnie, następnie przejazd malowniczymi trasami widokowymi Deutsche Alpenstraße 

i Romantische Straße oraz wśród błękitnych jezior austriackiego Tyrolu, 
wizyta nad drugim największym jeziorem tyrolskim - jeziorem Plansee, 
wizyta w klasztorze i bazylice pielgrzymkowej w Ettal  – jednym 
z najstarszych miejsc pielgrzymkowych w Niemczech, moŜliwość zakupu 
miejscowych wyrobów winiarskich i piwowarskich wyrabianych od setek lat 
przez mieszkających tutaj Benedyktynów, spacer po przyjemnym ryneczku, 
przejazd do pobliskiego Garmisch-Partenkirchen, krótki spacer po zimowej 
stolicy Niemiec, następnie wizyta na stadionie olimpijskim, gdzie co roku 1. 
stycznia odbywa się jeden z konkursów Turnieju Czterech Skoczni, powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg; 

Dzień 6. Śniadanie, przejazd do miejscowości Wies, w której 
znajduje się bardzo ciekawe dzieło architektury sakralnej – kościół 
Wieskirche – wielka, imponująca barokowa bazylika stojąca na... 
polu! Miejsce to ze względu na swoje piękno oraz historię zapisuje 
się na mapie Niemiec jako szczególnie polecane grupom 
pielgrzymów, przejazd do „niemieckiej Częstochowy“ – Altötting – 
zwiedzanie centrum niemieckiego Ŝycia katolickiego, wizyta m.in. 
w cudami słynącej Kaplicy Łask, gdzie cześć oddaje się Matce 
Boskiej, Bazylice Św. Anny, Kościele Św. Brata Konrada, Panorama 
UkrzyŜowanie Chrystusa – najstarsza na świecie oryginalna panorama o tematyce sakralnej, następnie przejazd do 
leŜącego zaledwie 14 km na wschód Marktl Am Inn – miejscowości urodzenia papieŜa Benedykta XVI, wizyta pod 
domem, w którym 16. kwietnia 1927 r. urodził się Józef Ratzinger oraz w pobliskim kościele Św. Oswalda, w którym 
został ochrzczony, czas wolny na wypicie „piwa papieskiego”, obiadokolacja i nocleg w okolicy Altötting; 

Dzień 7. Śniadanie, przejazd do stolicy Bawarii i jednocześnie jej 
największego miasta – Monachium, spacer po rozległych ogrodach 
pałacowych Pałacu Nymphenburg, miejsca narodzin króla Ludwika 
Bawarskieg, następnie przejazd metrem do centrum miasta 
i zwiedzanie monachijskiej starówki, wizyta m.in. w słynnym 
Frauenkirche – Kościele Mariackim, będącym symbolem stolicy 
Bawarii, Kolumna Mariacka, Nowy i Stary Ratusz, Odeonsplatz – 
miejsce puczu hitlerowskiego, Kościół Teatynów, w którym 
pochowana jest polska księŜniczka Teresa Kunegunda - córka Jana 
III Sobieskiego, Rezydencja KsiąŜąt i Królów Bawarskich, gmach Bawarskiej Opery Narodowej, najbardziej znana 
piwiarnia na świecie – Hofbräuhaus, która zasłynęła w świecie jako ulubione miejsce Adolfa Hitlera, który w niej 
właśnie wygłaszał wielogodzinne mowy, obecnie zaś lokal słynie z wyśmienitego regionalnego jadła w bardzo 
przyzwoitych cenach oraz Maßbier – piwa podawanego w wielkich litrowych kuflach, czas wolny na monachijskiej 
starówce, przejazd metrem do Parku Olimpijskiego, gdzie w roku 1972 odbyły sie XX Letnie Igrzyska Olimpijskie, 
wjazd na Olympiaturm – wieŜę olimpijską, skąd wieczorem rozciąga się wspaniały widok na rozświetlone miasto, 
w godzinach wieczornych (ok. 22.00) poŜegnanie z Bawarią i wyjazd w drogę powrotną do Polski;  

Dzień 8. Przejazd przez Czechy, powrót do Polski w godzinach południowych.  



 

Termin: 11.09 – 18.09.2016                                 Cena: 1950 zł/os. 
 
Cena zawiera: 
- Przejazd  autokarem o podwyŜszonym standardzie (WC, klimatyzacja, DVD, cafe – bar);  
- Zakwaterowanie: 6 noclegów, pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami; 
- WyŜywienie: 2 posiłki dziennie: Śniadania i obiadokolacje napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo; 
- opiekę pilota – przewodnika; 
- ubezpieczenie KL i NNW (nie obejmuje chorób przewlekłych); 
 
 
 
UWAGA! 
1. Cena jest kalkulowana dla grupy 44 uczestników. W przypadku mniejszej ilości osób cena ulegnie 
podwyŜszeniu. 
2. Organizator zastrzega sobie dowolna kolejność zwiedzanych obiektów. 
3. Cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów: ok. 70 euro/os cena podana na dzień 15.01.2016 
i moŜe ulec zmianie;  
4. Cena kalkulowana jest przy maksymalnym kursie 4,3 zł = 1 EURO 
5. Oferta aktualna przy rezerwacji do 31.03.2016



 


