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OKTOBERFEST
MONACHIUM
BAMBERG
24.09.2015 –27.09.2015
I DZIEŃ - CZWARTEK
godz. 21.30 wyjazd z miejsca zbiórki, przejazd do Bawarii.
II DZIEŃ - PIĄTEK
Po drodze czas wolny na toaletę poranną i śniadanie. Przyjazd do Monachium, spacer połączony ze zwiedzaniem centrum
stolicy Bawarii, kościół NMP, Marienplatz z gotyckim Ratuszem lub zwiedzanie Parku olimpijskiego i wystawy Świata
BMW. Przejazd na „Łąkę Teresy” – miejsce organizacji „święta piwa” – OKTOBERFEST. Do 14.30 uczestnictwo
indywidualne, a od 15.00 do 19.00 uczestnictwo grupowe w imprezie. W trakcie zabawy ciepły posiłek bawarski wraz z
dwoma kuflami 1l piwa. Przejazd na nocleg. Zakwaterowanie. Nocleg
W tym dniu istnieje możliwość (do uzgodnienia podczas wycieczki) podziału uczestników wycieczki na dwie mniejsze
grupy, z których jedna zwiedzałaby Monachium, a druga od rana udała się na "Łąkę Teresy" i indywidualnie uczestniczyła
w "święcie piwa". O godz. 14.30 znowu połączymy się w jedna grupę i w godz. 15.00-19.00 weźmiemy udział w
grupowej imprezie w namiocie (wstępnie Augustiner)

III DZIEŃ - SOBOTA
śniadanie, po śniadaniu przyjazd do Monachium na „Łąkę Teresy” – miejsce organizacji „święta piwa” –
OKTOBERFEST. Uczestnictwo indywidualne. Czas wolny do 18.00. Przejazd na nocleg. Obiadokolacja. Nocleg.
W tym dniu istnieje możliwość (do uzgodnienia podczas wycieczki) pobytu na Oktoberfest dłużej, kosztem rezygnacji z
obiadokolacji w hotelu, w zamian otrzymamy 1l piwa lub regionalny posiłek bawarski na „Łąkach Teresy”.
IV DZIEŃ - NIEDZIELA
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: 999

zł

autokar (klimatyzacja, WC)
2 noclegi w hotelu**/*** (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami),
2 śniadania (bufet), 1 obiadokolacja albo w zamian 1 l piwa lub regionalny posiłek bawarski
rezerwacja namiotu na Oktoberfest – rezerwacja namiotu i ciepły posiłek bawarski + 2 kufle l-litrowe piwa,
pilot-przewodnik
ubezpieczenie: NNW, KL i bagażu,

Dodatkowo płatne: bilety wstępu ok. 30 EUR.
Ceny na Oktoberfest: piwo 1l – 10,20 EUR, pół kurczaka z grilla - 12.00 EUR, golonka - 18 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.

Powyższy program jest programem autorskim Biura PL TRAVEL z Katowic
Wykorzystywanie i kopiowanie jedynie za zgodą PL TRAVEL

