
Bavorské zámky 

návštěva Rakouska a Bavorska ve dnech 19. - 21. října 2018 

Krásná příroda Rakouska, cesta údolím Wachau, barokní klášter Melk, krásné okolí Salzburgu s jezery, 
návštěva kláštera Ettal a především romantických zámků   

Neuschwanstein, Hohenschwangau a Linderhof v Bavorsku. 
Návštěva v olympijském sportovním středisku Garmisch-Partenkirchen a jezera v blízkosti Salzburgu. 

                                                                                          

                                                                                                     
 

                                                                                 
                                                                                           

                                                                                                     
 
Cena zájezdu 5.500 Kč 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem a služby dopravce, 2x ubytování v příjemném moderním hotelu v lázeňském městě 
Bad Tölz včetně lázeňských poplatků za pobyt,  2x snídani formou švédských stolů, cestovní pojištění, služby průvodce. 
Cena nezahrnuje: Individuální vstupné do objektů-zvýhodněné je vstupné 25,- € na oba zámky, Zámek Linderhof 10 €. 

 
Přihlásit se můžete a bližší informace podá: 

Mgr. Pavla Faltýsková, mobil 606 106 817, pavla.faltyskova@centrum.cz  

 

1. den: 
V ranních hodinách odjezd do Rakouska. Nástupní místa a časy 
odjezdu budou upřesněny. 
V Rakousku cesta romantickým údolím Wachau s vinicemi, hrady a 
klášterem v Melku. Prohlídka barokních staveb kláštera Melk. 
Dále cesta směřuje ke známému městu Salzburg s návštěvou 
některého z blízkých jezer. Přejezd do lázeňského města Bad Tölz, 
kde se natáčel seriál Big Ben (Bulle von Tölz), prohlídka města, 
 Bulle von Tölz Muzeum, Kalvárie. Ubytování ve stylovém hotelu. 

 

3. den: 
Po snídani odjezd přes Ettal na zámek Linderhof, který také sloužil králi 
Ludvíku II. Bavorskému. Zde možnost prohlídky sálů v zámku nebo 
zámeckého parku s altány a fontánami. Navštívíme barokní klášter Ettal, 
kostel a areál kláštera- podle zájmu možnost prohlídky výstavy Bavaria.  
Navštívíme sportovní středisko Garmisch-Partenkirschen, centrum 
olympijských her. Individuální program ve středisku Ga-Pa.  Následuje 
cesta zpět do ČR s povinnými přestávkami, které budou zpříjemněny 
zastávkami na zajímavých místech u jezer. Předpokládaný návrat do ČR ve 
večerních hodinách.  
 

2. den: 
Tento den bude věnován návštěvě romantických zámků, muzea a 
turistice v okolí zámků. Po snídani (švédské stoly) v hotelu odjezd k 
zámkům Neuschwanstein a Hohenschwangau a prohlídka zámků. 
Vstupné na oba zámky je za výhodnou cenu 25,-- Euro.  
Pro zájemce prohlídka Muzea bavorských králů. Po návštěvě 
zámku Neuschwanstein vycházka na Marienbrücke a vyhlídka na   
skalní strž a Alpské jezero. Po návštěvě zámků a přírodních 
zajímavostí návrat na ubytování do lázeňského města Bad Tölz.  
Večer individuální program: hotel, restaurace, pivnice, nákupy.  
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