
 

 

 

Biuro Turystyczne „HUBTOUR”  

www.hubtour.pl       hubtour@poczta.onet.pl 

 

 

ul. JAGIELLOŃSKA 86 

70 - 437 SZCZECIN 
tel. 0048  91 433 81 00 

tel / fax. 0048  91 488 88 19 

POLAND 

 

Bajkowa Bawaria i Sascy kuzyni : 
Monachium , Bawarskie Zamki , Drezno 

 
 

TERMIN:                                                                                   CENA:  

2-5.07.2023                                                                    690 zł 

 
ŚWIADCZENIA: 
- transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją. 

- 1 nocleg w hotelu  sieci „Ibis Budget”  w okolicach Monachium Pokoje 2 osobowe z łazienkami.   

- 1 nocleg na terenie Czech Hotel ** . Pokoje 2 osobowe z łazienkami 

- opieka pilota – przewodnika.. 

- ubezpieczenie KL i NW. 

- 2 śniadania 

 

 

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE DLA CHĘTNYCH: 
-  2 obiadokolacje – 140 zł 

 

 

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień – wyjazd nad ranem,  przejazd do Drezna, zwiedzanie: Frauenkirche, Pałac Zwinger z galerią  

                Starych Mistrzów, budynek Opery Drezdeńskiej, pomnik Goldener Reiter. Przejazd do Hotelu ,  

                 nocleg.                

2 dzień – przyjazd do zamków Ludwika II, zwiedzanie zamków Neuschwanstein  

                i Hohenschwangau,, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

3 dzień – wykwaterowanie, przejazd do Monachium, zwiedzanie miasta: Kościół Frauenkirche, Nowy Ratusz,  

                 Kościół Peterskirche, Pinakoteka, Schloss Nymphenburg  .Przejazd do Polski.  

4 dzień -  orientacyjny  w godzinach rannych 

 

UWAGI: 

- kolejność wycieczek i zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie. 
- toaleta w autokarze ze względu na ograniczoną pojemność  do korzystania tylko w sytuacjach awaryjnych.  

- koszt biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, obowiązkowych lokalnych przewodników, opłaty rezerwacyjne,opłaty drogowe , 

TFG , wynajem zestawów audio-guide oraz opłatę  klimatyczną PŁATNE OBLIGATORYJNIE U PILOTA: 90  EURO NA 

OSOBĘ.  

- limit bagażu wynosi : bagaż główny do 15kg na osobę + bagaż podręczny do 5 kg na osobę Ze względu na trudności z 

załadunkiem zabraniamy pakowania bagażu 2 lub więcej osób do wspólnej dużej walizki!   

  
W przypadku konieczności odwołania wyjazdu zwrot wniesionych wpłat nastąpi w ciągu 14 dni . Gdyby by biuro 

nie mogło się wywiązać . Zwrot zostanie dokonany przez Turystyczny Fundusz Pomocowy 

WARUNKIEM REALIZACJI WYCIECZKI JEST PRZEDPŁATA 200 ZŁ OD OSOBY NIE PÓŹNIEJ NIŻ 

DO 25.10.2022 r. O KOLEJNOŚCI ZAPISÓW DECYDUJE TERMIN WPŁATY 


