Wycieczka szkolna

Bawaria – Alpy

Szanowna Pani
Anna Godos
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
ul. Urocza 14
05-509 Józefosław

Propozycję przygotował:
Sławomir Jarosławski
e–mail: slawomir.jaroslawski@horyzont.net.pl
tel. +48 22 350 65 95
Biuro Turystyczne Horyzont/oddział Warszawa
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa


Oferta z dnia 14 maja 2022 roku.



Ważna do dnia 31 maja 2022 roku.

Alpy – Bawaria – BMW Welt
program wycieczki – 5 dni
I dzień
•

wyjazd z Józefosławia ok. godziny 20.00, nocny przejazd do Monachium

II dzień
•

zwiedzanie stolicy Bawarii: Starówka (Marienplatz, ratusz, Frauenkirche, kościół św. Piotra,
Stary Dwór), Rezydencja Wittelsbachów

•

wizyta w BMW Welt – zwiedzanie muzeum i salonu wystawowego

•

zakwaterowanie, obiadokolacja

III dzień
•

śniadanie

•

zwiedzanie zamku Neuschwanstein (posiadłości Ludwika II, pierwowzoru zamku Disneya)

•

spacer po Füssen – typowym bawarskim miasteczku – starówka ze średniowiecznymi
domkami, Wysoki Zamek, klasztor św. Magnusa

•

obiadokolacja

IV dzień
•

śniadanie

•

wjazd gondolą na Karwendel (2244 m n.p.m.) – druga pod względem długości kolej linowa w
Niemczech, zjazd do Mittenwald

•

spacer po Mittenwald, czyli bawarskim miasteczku, w którym można zobaczyć w
szczególności Luftmalerei, czyli przepiękne malowidła ścienne, przedstawiające wydarzenia
historyczne, sceny z Pisma Świętego, sceny myśliwskie oraz bohaterów znanych nam bajek i
legend

•

spacer do Wąwozu Leutascher Geisterklamm

•

obiadokolacja, konkurs z nagrodami

V dzień
•

śniadanie

•

dalszy ciąg zwiedzania stolicy Bawarii – Alianz Arena, Muzeum Techniki

•

czas do dyspozycji grupy na Kaufingerstrasse

•

obiad jednodaniowy z napojem

•

nocny przejazd do Polski

VI dzień
•

przyjazd w godzinach przedpołudniowych

Zakres świadczeń
Niniejsza oferta obejmuje następujące świadczenia:
Transport

Stała opieka doświadczonego pilota

Transport wysokiej jakości autokarem
wyposażonym w:
• klimatyzację
• barek z napojami
• DVD, wygodne fotele

•
•
•

Noclegi
•

•

•

noclegi w hotelu turystycznym lub
schronisku młodzieżowym, pokoje 2-6
osobowe, łazienki na piętrach
sprawdzone, bezpieczne miejsca dla grup
szkolnych

•
•

Pakiet bezpieczeństwa
•

Wyżywienie
wyżywienie według programu wycieczki
spełniamy życzenia osób będących na
specjalnej diecie – prosimy o kontakt

piloci doświadczeni w wyjazdach z grupami
szkolnymi
doskonała znajomość języków obcych
w trakcie wycieczki pilot dba o organizację
całego wyjazdu oraz udziela informacji
krajoznawczych w odwiedzanych miejscach
w cenie system Audio Tour Guide –
słuchawki dla każdego uczestnika,
pozwalające w komfortowy sposób
wysłuchać opowiadań pilota i przewodnika

•
•
•

program wycieczki przygotowany w taki
sposób, by zapewnić maksymalne
bezpieczeństwo uczestnikom
ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą
na sumę 10 000€
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków za granicą na sumę 2 000€
ubezpieczenie bagażu na sumę 200€

Całkowity koszt wyjazdu dla jednej osoby:
Liczba uczestników

Cena

40 uczniów + 4 opiekunów

1690 zł

Dodatkowy koszt wstępów:

50€

Ceny wstępów mogą ulec zmianie.

