
BAWARIA, OKTOBERFEST I MYSLOVICE 

PROGRAM 

PIĄTEK, 02.10.2015 
6

00
  - spotkanie uczestników   w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd 

autokarem na trasie Mysłowice  – A4 – Kłodzko – Kudowa – Praga – Klatovy. Przyjazd do m. Klatovy, 

zwiedzanie zabytkowego centrum, w tym słynnych katakumb. Cena 120 Kcz. Zakwaterowanie w hotelu 

Central***. Przejazd do wsi Myslovice, spotkanie z władzami miejscowości. Tu też obiadokolacja w restauracji 

Ceska Lipa i biesiada mysłowicko - myslovicka.  Władze czeskiej wsi Myslowice zarezerwowały występ lokalnej kapeli. 

SOBOTA, 03.10.2015 

7
30

 - śniadanie. 8
15

 - wyjazd do Monachium   11
00

 przyjazd na Theresienwiese, uczestnictwo w Oktoberfest. 
Oktoberfest to najsłynniejsze w świecie Święto Piwa. To również największa biesiada ludowa, na którą każdego roku ściągają miliony 
miłośników zabawy (i oczywiście piwa!) z najdalszych zakątków naszego globu. Przez te niewiele ponad dwa tygodnie goście wypijają 
ponad 7,5 miliona litrów piwa, zjadają ok. 600 tysięcy kurczaków, podobną liczbę golonek, bawią się w słynnych namiotach piwnych i na 
kolorowym jarmarku ludowym. Wejście na Łąkę Teresy, gdzie odbywa się Oktoberfest jest bezpłatne. Do dyspozycji gości pozostaje 
ogromny jarmark ludowy z licznymi straganami, na których nabyć można typowe pamiątki ze święta piwa  z logo Wiesn (tak 
Bawarczycy nazywają Oktoberfest). Na każdym kroku aż roi się od straganów ze słynnymi niemieckimi kiełbaskami 
typu Bratwurstczy Bockwurst, bez problemu kupić można też inne dania i przekąski kuchni bawarskiej, międzynarodowej, jak i liczne 
napoje. Całości dopełnia wielkie kolorowe Wesołe Miasteczko z wyborem karuzel i atrakcji dla dzieci i dorosłych, również tych nie 
stroniących od mocnych wrażeń. Łąkę Teresy zajmuje kilkanaście namiotów piwnych, z których największe pomieścić mogą nawet 4 
tysiące gości jednocześnie! To właśnie te namioty są mekką dla piwoszy i miłośników zabawy z całego świata. Wejście do namiotów 
piwnych jest bezpłatne.  
17

30
 przejazd do Hofbräuhaus – to historyczny browar i piwiarnia dworska, zlokalizowana w Monachium przy 

ul. Platzl. Należy do najsłynniejszych piwiarni na świecie i czołowych atrakcji turystycznych stolicy Bawarii. Tu 

wieczorek bawarski i ciepły posiłek (21 Euro/osoby).  21
00

 wyjazd w kierunku hotelu 22
30

 Przewidywany 

przyjazd do Alphotel*** w Ettal (Bawaria). Zakwaterowanie, nocleg. 

NIEDZIELA, 04.10.2015 
7

30
 śniadanie w Alphotel  8

30 
wyjazd z hotelu w kierunku Schwangau  

10
30

 zwiedzanie zamku Neuschwanstein.  
Zamek powstawał od 1869 roku jako wyidealizowany średniowieczny zamek rycerski dla króla bawarskiego Ludwika II 
Wittelsbacha. Neuschwanstein jest najsławniejszym spośród zamków Ludwika II i jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych 
Niemiec. Był pierwowzorem zamku Śpiącej Królewny w Disneylandach i scenografią dla licznych filmów. 

13
00

 wyjazd w kierunku Ettal  14
00

 przyjazd do Linderhof. Zwiedzanie zamku Linderhof . 16
30

 przejazd do Ettal. 
Zwiedzanie średniowiecznego opactwa i kościoła klasztornego. Możliwość zakupu produktów klasztornej 

destylarni. 18
00 

powrót do Alphotel***.   Obiadokolacja.    20
00

 wieczorek turystyczny. 

PONIEDZIAŁEK, 05.10.2015 

7
30

 – śniadanie w Alphotel***  8
30

 - wyjazd z hotelu do Monachium.  10
00

 - przyjazd do Monachium. Zwiedzanie 

starego miasta: Marienplatz, gotycki ratusz ze słynnymi kurantami, gotycka katedra NMP, kościół św. Piotra,  

nowy ratusz, kościół św. Michała z kryptą królewską, Odeonsplatz, rezydencje królewskie, parlament bawarski. 

18
00

 - wyjazd do hotelu w Czechach.  22
00

 – przyjazd do hotelu Rozvoj w m. Klatovy. Tu obiadokolacja i nocleg.  

WTOREK, 06.10.2015 
9

00
 -  śniadanie w hotelu Rozvoj w m. Klatovy. Wyjazd w kierunku Polski. Przyjazd do Mysłowic około 20

00 

 
CENA;  1070 zł członkowie PTTK        

ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem klasy Lux, NNW/KL , opieka doświadczonego pilota na całej trasie 

wycieczki, 2 noclegi w Alphotel w Ettal (Bawaria), w tym obiadokolacja i 2 śniadania. Pierwszy nocleg 

BB w hotelu Central*** w m. Klatovy. Obiadokolacja w Mysłowicach w restauracji Ceska Lipa. 

Czwarty nocleg z HB w hotelu Rozvoj w m. Klatovy (Czechy). 

WE WŁASNYM ZAKRESIE;  opłaty za zwiedzane miejsce (około 50 Euro/os. + 120 Kcz).    
Szczegółowe informacje  biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl   

Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 13:00 do 17:00. Tel/faks 32 222 56 06. E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl   

SKŁADKA ROCZNA ULGOWA dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT, osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz bezrobotnych 

wynosi 20 zł, ulgowa dla emerytów wynosi 25 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 40 zł. W przypadku nowo wstępujących obowiązuje 

wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej i 10 zł dla składki normalnej. Dla każdej wycieczki podany zostanie szczegółowy program. 

Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK O/Mysłowice. PTTK O/Mysłowice zastrzega sobie prawo odwołania 

imprezy do 7 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy. 


