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Monachium to obok Berlina i Drezna najważniejszy ośrodek muzyczny w Niemczech. Kojarzona na co dzień z piwem i kiełbaskami 
stolica Bawarii może poszczycić się jednym z najlepszych teatrów operowych w kraju oraz znaną na całym świecie Orkiestrą 
Bawarskiego Radia. Monachium to także słynne pinakoteki, w których wspólnie będziemy podziwiać dzieła Rembrandta, Dürera 
oraz Tycjana. Tym razem poszerzamy nasz wyjazd o dwudniowy pobyt w bawarskich Alpach, gdzie odwiedzimy  słynne bajkowe 
zamki budowane dla króla Ludwika – miłośnika sztuki i opery. Przy tej okazji zobaczymy także zatopione wśród alpejskich 
krajobrazów kościoły pielgrzymkowe, które zaliczane są do pereł barokowej i rokokowej architektury.

Monachium 
i zamki Ludwika Bawarskiego
Opera – Zamek Neuschwanstein – Stara Pinakoteka

Dzień 1 Alpy i Zamek Linderhof
Bezpośrednio po porannym przelocie do Monachium przejedziemy 
w Alpy. Program rozpoczniemy od odwiedzin w pierwszej z rezyden-
cji szalonego króla – zamku Linderhof. Ta stosunkowo niewielka bu-
dowla wzorowana na francuskich rokokowych pałacach zachwy-
ca niezwykle bogatym i doskonale zachowanym wystrojem wnętrz. 
Sporo czasu spędzimy także w bajkowych ogrodach otaczających 
rezydencję – są one wzorowane na założeniu ogrodowym podpary-
skiego Wersalu.
Po zwiedzaniu przejedziemy do pobliskiego Ettal, gdzie w cieniu po-
tężnego opactwa benedyktynów, którego początki sięgają XIV wieku, 
znajdziemy czas wolny na lunch. Po południu będziemy kontynu-
owali podróż wzdłuż alpejskiego podgórza. Po drodze zatrzymamy 
się na kilka chwil w kościele pielgrzymkowym w Wies, który zaliczany 
jest do najpiękniejszych rokokowych świątyń Górnej Bawarii. Pierw-
szy nocleg oraz powitalną kolację zaplanowaną mamy w średnio-
wiecznym miasteczku Füssen. To tu zaczyna się słynna Romantische 
Strasse – trasa, która wiedzie przez najpiękniejsze i najważniejsze 
miejsca związane z niemieckim romantyzmem.

Dzień 2 Bajkowy zamek Neuschwanstein
Poranek spędzimy spacerując po Füssen, chętni będą mogli odwiedzić 
między innymi muzeum skrzypiec urządzone w dawnym klasztorze. 
Następnie przejedziemy do Neuschwanstein – największego i bez wąt-
pienia najsłynniejszego z zamków wzniesionych dla króla Ludwika. 
Ta przypominająca zamek z bajki budowla faktycznie stała się inspira-
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cją dla niejednego twórcy filmów dla dzieci – w tym dla Walta Disneya. 
Zanim zaczniemy podziwianie dziedzińców oraz bogato dekorowa-
nych sal i komnat – przejdziemy na punkt widokowy, z którego rozta-
cza się najpiękniejszy widok na rezydencję, jezioro i położone w odda-
li alpejskie szczyty. Po wspólnym zwiedzaniu znajdziemy czas na lunch 
we własnym zakresie. Późnym popołudniem pojedziemy do stolicy 
landu –  Monachium.
Po zakwaterowaniu w hotelu w centrum miasta odbędziemy pierwszy 
spacer po starym mieście oraz zjemy kolację w bawarskiej restaura-
cji urządzonej w historycznych piwnicach ratusza. Podczas wieczo-
ru degustować będziemy wina z Frankonii, z okolic Würzburga.

Dzień 3 Bawarska Opera Państwowa
Całe przedpołudnie przeznaczymy na zwiedzanie monachijskiej sta-
rówki z jej gotyckimi i barokowymi świątyniami, w tym słynnym pry-
watnym kościołem braci Assamów. W połowie spaceru zatrzymamy się 
na kawę i ciastko w słynnej kawiarni i delikatesach rodziny Dallmayr. 
To właśnie w tym miejscu rozpoczęła się trwająca już ponad 300 lat 
historia znanego dziś na całym świecie producenta kawy.  Wspólny 
lunch zjemy w rekomendowanej restauracji położonej nieopodal 
królewskiej rezydencji. Jest to ulubione miejsce lokalnych celebry-
tów i często można spotkać tu zarówno słynnych śpiewaków opero-
wych jak i gwiazdy drużyny Bayernu. Podczas obiadu degustować 
będziemy wina z regionu Badenii-Wirtembergii. Po deserze przej-
dziemy do królewskiej rezydencji aby zobaczyć piękny niczym bom-
bonierka i zachowany w doskonałym stanie dworski teatr Cuvilliésa.
Wielką gratką dla wszystkich miłośników muzyki będzie wieczorne 
przedstawienie, podczas którego zobaczymy operę Verdiego „Fo-
rza del destino” z brawurową obsadą – tenor JONAS KAUFMANN, 
sopran ANJA HERTEROS oraz dobrze nam znany bas AMBROGIO MA-
ESTRI. Przed samym spektaklem . Przed samym spektaklem zapro-
simy na kieliszek musującego wina oraz wprowadzenie to tematy-
ki utworu. 

Dzień 4 Arcydzieła Starej Pinakoteki
Tego dnia przedpołudnie spędzimy w dziewiętnastowiecznej czę-
ści Monachium. Przejdziemy przez monumentalny plac królewski, 
który zdobią wznoszone z rozkazu Wittelsbachów akademie, galerie 
i muzea. Najsłynniejszym z nich jest naturalnie gmach Starej Pinako-
teki mieszczący najcenniejsze zbiory malarstwa w tej części Europy. 

Przeznaczymy sporo czasu na wspólne zwiedzanie galerii w towarzy-
stwie oprowadzającego nas historyka sztuki. Spośród wielu zgroma-
dzonych tu arcydzieł naszą szczególną uwagę przyciągnie autopor-
tret Albrechta Dürera, madonna Leonarda da Vinci oraz cykl pasyjny 
pędzla Rembrandta. W przerwie znajdziemy naturalnie czas na kawę 
oraz zakupy w muzealnym sklepie. Po wizycie w galerii wrócimy do ho-
telu i znajdziemy chwilę czasu wolnego na lunch we własnym zakresie 
oraz przygotowanie do wyjścia na kolejny koncert.
Wczesnym wieczorem zjemy wspólną kolację, podczas której degusto-
wać będziemy wina z regionu Palatynatu. Po posiłku chętni wybiorą 
się na fakultatywny koncert symfoniczny w położonej na terenie 
rezydencji królewskiej Sali Herkulesa.

Dzień 5 Współczesna miasto
Rano, po wykwaterowaniu z hotelu, przejedziemy do dzielnic po-
łożonych nieco dalej od centrum miasta. Na początku odwiedzimy 
Nymphenburg – czyli zatopioną w liczącym sto hektarów parku let-
nią rezydencję Wittelsbachów. Tu czeka nas spacer parkowymi ale-
jami oraz liczne anegdoty i opowieści o tym najdłużej panującym 
rodzie królewskim Europy. Następnie przeniesiemy się w zupełnie 
inne, znacznie nowocześniejsze okolice. Przejedziemy wzdłuż bu-
dowli parku olimpijskiego oraz zatrzymamy się w wybudowanym 
już w XXI wieku kościele Serca Jezusowego. Na koniec zwiedzimy 
budynek BMW Welt, który przyciąga nie tylko najnowszymi mode-
lami samochodów BMW i Rolls-Royce, ale także wyjątkową i robiącą 
wrażenie architekturą. Tutaj również znajdziemy czas wolny na lunch 
we własnym zakresie. Po południu przejedziemy na lotnisko, by stam-
tąd powrócić do Polski. 

Gwarantujemy:
Przelot na trasie Warszawa – Frankfurt (loty liniami rejsowymi), przejazdy 
na miejscu, zakwaterowanie: 4 noclegi w pokojach dwuosobowych w hotelach 
o standardzie 4* (pokoje jednoosobowe za dopłatą 250 EUR), wyżywienie 2 
razy dziennie: śniadania i obiady lub kolacje (w zależności od programu), 
wino do obiadów/kolacji w ilości ok. ½ butelki na osobę, wizyty i degustacje 
zgodnie z programem, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opiekę pilo-
ta-specjalisty winiarskiego, opiekę lokalnych przewodników, ubezpieczenie 
KL, NNW i bagaż.
Dodatkowo płatne: posiłki, napoje oraz świadczenia niewymienione w ofer-
cie, pokój jednoosobowy –  250 EUR, ewentualne dodatkowe bilety wstę-
pu do obiektów innych niż zaplanowane na trasie wycieczki, zwyczajowe 
napiwki ok. 30 EUR/os., fakultatywny koncert 75 EUR/os.


