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MNÍCHOV  A BAVORSKO -NAJKRAJŠIE  ZÁMKY 
 

    
                                                       

Ľudovít II. Bavorský vstúpil do dejín predovšetkým ako veľký mecenáš umenia. Bol považovaný za duševne chorého a jeho 
smrť je dodnes opradená tajomstvom.... Postaral sa však o výstavbu najkrajších zámkov v Nemecku. 

 
TERMÍN: podľa požiadavky 

 

 CENA: 165 € 
V cene je doprava autobusom, 2x hotelové ubytovanie s raňajkami, sprievodca CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupy 

 

PROGRAM: 

1.deň: odchod v skorých ranných hodinách, tranzit s pravidelnými hygienickými a bezpečnostnými prestávkami. Ráno 

príchod do Salzburgu, prehliadka mesta, ktorého historické centrum patrí k pamiatkam Unesco, mesta nazývaného Rí-

mom severu – Mozartov dom, Residenplatz s historickými budovami, Dóm, pevnosť Hohensalzburg s nádherným výhľa-

dom do okolia, zámok Mirabell s prekrásnymi záhradami, fontánami, sochami a kvetinovými mozaikami... Pokračovanie 

k jazeru Chiemsee, ktoré je vďaka svoje veľkosti nazývané „Bavorské more“, plavba na ostrov Herreninsel, prehliadka 

honosného zámku Herrenschiemsse, ktorý nechal postaviť Ľudovít II. /mal byť vernou kópiou francúzskeho Versailles/. 

Má očarujúce záhrady s fontánami a sochami. Odchod na ubytovanie v okolí Schwangau. 

 

2.deň: raňajky, prehliadka dvoch zámkov Ľudovíta II. - novogotického zámku  Hohenschwangau, kde prežil svoje 

detstvo a časť mladosti a rozprávkového zámku  Neuschwanstein, postaveného na skalnom útese, ktorý je najkrajším 

a najnavštevovanejším zámkom v Nemecku, odchod do Mníchova, ubytovanie, večerná prehliadka mesta. 

 

 3.deň: raňajky, prehliadka  Mníchova:  historické  centrum s pešou  zónou, nám. Marienplatz, v stredoveku známe  soľ-   

 ným a obilným  trhom. Gotický kostol Panny Márie so svojimi cibuľovitými  kupolami, nezameniteľný  symbol  mesta   

 z 15 st., Stará a Nová  radnica so zvonkohrou, kostol  Peterskirche,  najstarší  kostol v centre mesta, Frauenkirche – naj-   

 známejšia  budova v centre, bazilika Theatinerkirche či kráľovský palác Residenz, najznámejší  hostinec na svete –    

 Dvorný pivovar, bavorské  Národného  múzeum, jedno z  najväčších a najstarších múzeí vedy a techniky na svete, Stará    

 obrazáreň s najväčšou  zbierkou  obrazov od  Petra Paula Rubensa..., osobné voľno, večer odchod na Slovensko  

 

  3.deň: príchod na Slovensko v ranných hodinách  

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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