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Tirol és a Bajor kastélyok
1. nap Indulás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Rövid pihenő a gyönyörű
Salzkammerguti-tóvidéknél, Mondsee városában. A városka főterén a hatalmas plébániatemplom nagyszerű barokk
homlokzata és a hangulatos, színesre festett házak együttese megkapó látvány. Séta a festői környezetben lévő
tóparton. Majd tovább utazás, az esti órákban a szállás elfoglalása.
2. nap Délelőtt utazás Tirolba, az Inn völgyébe. Városnézés a gyönyörű hegyek között fekvő tiroli fővárosban,
Innsbruckban: Mária Terézia utca, Diadalív, Aranytető, várostorony, Hofkirche, Hofburg. Szabadprogram. Majd
kirándulás Schwaz egykori ezüstbányájába, a különleges földalatti bányamúzeumba. Ez a bánya 500 évvel ezelőtt
Európa legjelentősebb ezüstbányája volt. A nap zárásaként a meghökkentően szép és érdekes Swarovski
kristályvilág megtekintése. Este visszautazás a szállásra.
3. nap Kirándulás a Bajor Alpokban, a II. Lajos király által építtetett alpesi kastély, a Neuschwanstein kastély
megtekintése. A kastélyok kastélyának nevezett csupa torony és bástya épületegyüttes egy magányos szirtfokon
áll, egy alpesi tó közelében. Ezt követően jó idő esetén meghódítjuk Németország legmagasabb csúcsát, a 2965
méter magas Zugspitze-t, felvonóval utazunk a gyönyörű hegyek közé. A csúcsról az Alpok panorámája
felejthetetlen élményt nyújt. Szállás.
4. nap Reggeli után meglátogatjuk Hitler egykori vendégházát, melyet az 50. születésnapjára kapott

ajándékba. Látványos panorámaúton jutunk fel az egykori rezidenciához, ahol az utolsó métereket az eredeti
alagúton és az egykori lifttel tehetjük meg a Sasfészekig. Csodálatos körpanoráma nyílik a környező alpesi
hegyvilágra. Délután séta a türkíz színű Königssee és pompás hegyóriások ölelésében megbújó
Berchtesgaden pici, de annál hangulatosabb kisvárosában. A nap végén érdemes beülnünk egy igazi bajor
sörözőbe, hogy megkóstoljuk a frissen csapolt, tradicionális nedűket. Hazaindulás, folyamatos utazás rövid
pihenőkkel, érkezés Magyarországra az esti órákban.
!!! Neuschwanstein kastély: nyári időszakban a megnövekedett látogatók száma miatt min. fél évvel a látogatás
napja előtt be kell jelentkezni ! Amennyiben elfogynak a jegyek, a Neuschwanstein kastély helyett
Hohenschwangau kastélyt tekinti meg a csoport.
Hotel*** reggeli (2-3 ágyas fürdőszobás szobák)
Részvételi díj
Vacsora 3 alkalom
Üdülőhelyi illeték

egész évben
77.400 Ft/fő
12.900 Ft/fő
3.400 Ft/fő

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 3 éj szállás, 3 reggeli és az idegenvezetés díját.
Nem tartalmazza az üdülőhelyi illeték, a belépőjegyek és az utasbiztosítás díját.
Betegség, baleset, poggyászbiztosítás:430 Ft/fő/nap.
Útlemondási biztosítás: minden Ft-ban fizetett összeg 3 %-a.
Időpontok: www.adriaholiday.hu
Belépők:

- Neuschwanstein kastély belépő:

13 Euro/fő + hegyi kisbusz kb. 3 euro/fő oda-vissza

- Berchtesgaden - Hitler vendégház :

17,1 Euro/felnőtt + hegyi kisbusz

- Schwaz ezüstbánya

16 Euro/felnőtt, 9 euro/gyerek (5-14 év)

- Swarovski kristályvilág

17 euro/fő

- Zugspitze

38,5 euro/fő

A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek, kismértékben változhatnak.
Kellemes, élményekben gazdag utazást kívánunk!

