BAVARSKI GRADOVI

Ludvik II. Bavarski je pred stotimi leti zgradil kar nekaj gradov v prečudovitem okolju
Bavarske dežele. Pri gradnji ga je vodila neizmerna želja po moči in razkazovanju,
razsipništvu in ugledu. Takratno državo je pripeljal praktično do bankrota, pa vendar danes
ravno ti gradovi polnijo državni proračun v neslutenih razsežnostih. Vsako leto obišče te
gradove preko 8 miljonov obiskovalcev in številka raste iz leta v leto.
Tudi mi vam jih predstavljamo v vsem razkošju, lepoti in prefinjenosti okusa takratnega časa.
Spoznali jih boste ob odličnem vodenju in verjemite nam, da vas bodo prevzeli. Prevzeli so celo
Walt Diesneya, saj je posnel svoje znamenite risanke po predlogi enega od njih.

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:
IZJEMNA NOTRANJOST DVORCA HERRENCHIMSEE

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja do mejnega prehoda Karavanke in po Turski AC mimo Salzburga v Nemčijo. Prvi postanek bo ob
Kimskem jezeru. V mestecu PRIEN se bomo vkrcali na ladjo in se zapeljali na otok HERRENINSEL. Tu stoji namreč prava kopija Versaiskega gradu
imenovan HERRENCHIMSEE. Slovi kot najbolj razkošen med vsemi. Sprehod po parku in dvoranah bo pravo doživetje. Po povratku na "kopno", bomo
nadaljevali proti Bavarski Visoki planoti. Namestili se bomo v hotel v mestu Ettal, večerja in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku se bomo odpravili na ogled benediktinskega samostana iz 14. stol., kjer menihi še vedno pripravljajo različne zeliščne likerje po stari
recepturi. Naslednji postanek velja ogledu dvorca LINDERHOF, ki je zgrajen v prečudovitem okolju. Tu si bomo poleg razkošno opremljenih dvoran in
soban ogledali še podzemno jezero, kjer se je Ludwig v čolnu vozil s svojim prijateljem Wagnerjem. Končni cilj tega dne je grad NEUSWANSTEIN, ki
je prava pravcata pravljica v malem. Tu se bomo vrnili v svet trubadurjev, sanjačev in poetov. Po ogledu vožnja do doma kjer bomo v poznih urah.

LINDERHOF

HERRENCHIMSEE

NEUSWANSTEIN

CENA:
119,00 € - pri udeležbi 45-48 oseb
129,00 € - pri udeležbi 40-44 oseb
139,00 € - pri udeležbi 35-39 oseb

NEUSWANSTEIN

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV,
1 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk) v hotelu 3*, osnovnoo nezgodno zavarovanje, stroške vodenja in agencije.
Doplačilo za vstopnine cca 28,00 € in jih lahko vključimo v osnovno ceno.
PRIPOROČAMO sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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