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SALZBURG - BAJOR KASTÉLYOK

1. nap Indulás kora reggel Várpalotáról. Folyamatos utazás Salzburgig, útközben rövid pihenőkkel. 

Délután városnézés Salzburgban, az érkezés függvényében az alábbi nevezetességeket

tekintjük meg: Mirabell kastély, Mozart szülőháza és későbbi lakóháza (F), a barokk 

óváros a dómmal, Mirabell tér. A városnézés után szabad program. Este szállásfoglalás.

2. nap Reggeli után látogatás a Sasfészekhez (F), Hitler egykori búvóhelyéhez. A program az 

időjárás függvénye, rossz idő esetén elutazás az Königsee-hez. Délután városnézés

Münchenben: Marienplatz (Frauenkirche), Englischer Garten (Chinesischer Turm), Isaar-part

kóstoló a Viktualienmarkton: a híres bajor virsli káposztával, Hofbräuhaus. Az idő 

függvényében az Olympia-park és az Olympia-torony megtekintése, majd ellátogatunk a 

Sör- és Oktoberfest Múzeumba (F). Este a szállás elfoglalása.

3. nap Reggeli után továbbutazás a romantika világába, kirándulás Hohenschwangauba (F), ahol 

II. Lajos nevelkedett és innen ellenőrizte a neuschwanstein-i kastély építésének munkálatait.

Majd a mesekastély, Neuschwanstein (F) következik, melyet a kastélyok kastélyának (vagy 

az építészet és az álom keverékének) neveznek. A csupa torony és bástya épületegyüttes egy  

magányos szirtfokon áll, egy alpesi tó közelében. Walt Disney ez alapján tervezte 

Hamupipőke kastélyát. A két bajor kastély pontosan szemben áll egymással, ezért

mindkettőből csodálatos kilátás nyílik a másikra. A pompásan berendezett belső termek

meglátogatása után utunk Linderhofba (F) vezet, II. Lajos egyetlen befejezett kastélyához,

a versailles-i Kis Trianon palota mintájára épített neorokkokó kastélyhoz. 

4. nap Reggeli után elutazás a Chiemsee-hez, ahol elhajózunk II. Lajos romantikus kastélyához: a 

Herrenchiemsee-hez (F). A kastély tükörterme a Versailles-i palota mintájára épült, 

szépségében túlszárnyalva azt. Az épület megtekintése során bepillantást nyerhetünk a 

kastélyépítészet technikájába, majd elindulunk haza. Érkezés Várpalotára a késő esti órákban.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 58 900 Ft / fő

RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG 

(3 részletben augusztus közepéig)



A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA: 

autóbusz-közlekedés költségei, 3 éj szállás reggelivel több ágyas szobákban, idegenvezetés

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK: 

- vacsora lehetősége:  kb. 10 € / fő / alkalom
- múzeumi belépők:  kb. 50 € / fő 
- utasbiztosítás 4 napra: 1400 Ft / fő

JELENTKEZÉS: 2017. május 20-ig, az első részlet (19 000 Ft) befizetésével.

Neuschwanstein

ÉRDEKLŐDNI ÉS JELENTKEZNI LEHET

SZALONNA KRISZTINA HAJDUNÉ TRÁNSZKY ZITA

tanárnőknél. 


