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HERRENCHIEMSEE – HOHENSCHWANGAU – NEUSCHWANSTEIN – WIESKIRCHE
- REUTE – LINDERHOF - ETTAL
PROGRAM:
1.deň: odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, príchod k jazeru Chiemsee nazývaného aj Bavorské more,
uprostred ktorého leží ostrov so zámkom Herrenchiemsee, ktorý dal postaviť bavorský kráľ Ľudovít II.
podľa vzoru Versailles, plavba na pevninu, presun na ubytovanie.
2.deň: raňajky, návšteva dvoch zámkov Ľudovíta II. v údolí jazier pod úpätím Álp – zámok Hohenschwangau
(miesto detstva a mladosti Ľudovíta II.) a najnavštevovanejšie miesto Nemecka – rozprávkový zámok
na skalnatom útese – Neuschwanstein, dostupný pešou chôdzou (cca 30 minút), prípadne kočom
resp. shuttle busom (za poplatok). Návšteva jedného z najkrajších rokokových kostolov sveta Wieskirche
(pamiatka UNESCO) v blízkosti mestečka Steingaden. Podľa časových možností ponuka pre odvážnych
prejsť sa po jednom z najdlhších visutých mostoch na svete, ktorý sa nachádza v obci Reutte,
vo výške 110 m nad zemou a dĺžkou 403 m. Návrat na ubytovanie.
3.deň: raňajky, presun k zámku Linderhof s rozľahlou záhradou, ktorý bol postavený ako kráľovská vila na motívy
zámku Ľudovíta XIV. Krátka zastávka v Ettale – benediktínsky kláštor, v ktorom sa dodnes vyrába kláštorný
likér Ettaler Klosterlikӧr. Odchod na Slovensko, príchod na Slovensko v neskorých večerných hodinách.
CENA: 189 € /os. za dopravu klimatizovaným autobusom, ubytovanie 2 noci s raňajkami, sprievodca CK PEGASTOUR
Povinný príplatok: pobytová taxa cca 2 €/ dosp. osoba/noc
nástupné miesto RK, MT, BB, ZV + 16 €, ZA, PB + 12 €, TN, NM, PN, NR + 10 €
miestenka + 8 €/osoba, 1-posteľová izba + 56 €/pobyt
Nepovinný príplatok : cestovné poistenie UNION – platba pri objednávke A1=7,50 €/os., A1 Pandemic = 12 €/os.
orientačné vstupné - platba na mieste v €
Wieskirche
Zámok Hohenschwangau
Zámok Herrenchiemsee
Zámok Neuschwanstein
Zámok Linderhof
Kombi lístok Herrenchiemsee+Neuschwanstein + Linderhof
Kláštor Ettal
Most v Reutte
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PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

