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Авіа переліт Київ – Мюнхен - Київ (економ клас)
Проживання в готелі Novum Hotel München Am
Hauptbahnhof (по двоє в номері). Сніданок включено
Транспортні послуги на весь маршрут під час поїздки
(включаючи трансфер з/до аеропорту)
Супровід і послуги організатора-координатора протягом
усієї подорожі
Відвідування Октоберфесту (резервація місця у палатці, 2
літра пива, пів курки або альтернатива)
Оглядова екскурсія містом та екскурсія до замку
Нойшванштайн
Медична страховка від компанії ТАС.

Вартість включає:

У вартість не входить: харчування та

квитки у місця розваг



Програма поїздки
Виліт з Києва.
Переліт до Мюнхена.
Поселення в готель.
Вечеряємо у ресторані традиційної баварської кухні. Весело
проводимо час у колі справжніх баварських музикантів, які
виконують фольклорні пісні та танці. Місце проведення банкету -
відомий баварський ресторан Augustiner Keller.

26.09
День 1

27.09
День 2

Сніданок у готелі.
Виїзд на екскурсію в Альпи.
09:00 - 19:00 Цілоденна екскурсія в Альпи з відвідуванням
замку Нойшванштайн, селища Віз, монастир Andechs,
екскурсія монастирською пивоварнею. Під час екскурсії обід в
баварському ресторанчику на території монастиря.
19:30–21:00 Вечеряємо в ресторані готелю.



Сніданок у готелі.
Оглядова екскурсія містом та придбання сувенірів.
Ідемо пити пиво в один із наметів Октоберфесту в центрі міста.
16:00-19:00 «Мюнхен - столиця пива» - екскурсія в музей пива та
Октоберфесту в Мюнхені.
19:00 - 21:00 вечеря в відомому пивному ресторані Haxnbauer,
розташованому в старому місті в красивому старовинному будинку
Scholastikahaus.

28.09
День 3



Виписка з готелю.
Трансфер в аеропорт.
Переліт до Києва.30.09

День 5

29.09
День 4

Сніданок у готелі.
11:00–14:00 Виїзжаємо в Альдерсбах, де на нас чекає екскурсія
виставкою "Bier & Bayern", присвяченій 500-річчю закону про
чистоту пива, а також екскурсія пивоварнею.
Обідаємо в місцевому ресторанчику.
15:30–17:00 Вільний час.
17:00 Відправляємося назад в Мюнхен.
19:30 - 22:30 Прощальна вечеря в ресторані Hofbräuhaus.
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