
Odborová rada ve spolupráci s CK UNITOUR s.r.o.   

Vám nabízí 
       třídenní autobusový zájezd na: 

 
 

Pohádkové bavorské hrady & zámky 
Cena: 2 990 Kč/osoba  
                      pro členy ZO OSD Motol 2.500,-Kč 
» Program zájezdu 
 

1.den  Odjezd v pozdních večerních hodinách 
2.den Ráno zastávka ve známém alpském středisku GARMISCH-PARTENKIRCHEN, 
které leží pod nejvyšším vrcholkem Německa, známou Zugspitze (2 963 m). Nenáročná 
turistická vycházka  soutěskou PARNATSCHKLAMM. Dále prohlídka kláštera ETTAL  – 
rozlehlý klášter ze 14. stol. v údolí řeky Ammer na prastaré cestě přes Brennerský 
průsmyk. Odpoledne návšt ěva zámku LINDERHOF , barokního zámku s umělou jeskyní a 
jezírkem. V zámeckém parku jsou umělé vodopády a 32 m vysoký vodotrysk. V podve čer 
ubytování v malém bavorském m ěstečku STEINGADEN . 
3.den Po snídani návšt ěva zámku Neuschwanstein , pohádkově krásné stavby v 
bavorských Alpách. Dále přejezd k jezeru Chiemsee, kde je možné navštívit zámek na 
ostrov ě Herrenchiemsee  uprostřed jezera. Pozdě večer návrat do ČR. 
» Cena zahrnuje 
» autobusovou dopravu 
» 1x ubytování ve 2-3/ lůž. pokojích 
» 1x snídaně 
» služby průvodce 
» pojištění proti úpadku CK 
» Cena nezahrnuje 
» vstupné do památek a objektů (celkem cca 60 €/osoba) 
» ostatní služby nezahrnuté v odstavci „Cena zahrnuje“ 
 

Přihlášky se zálohou 500,-K č/os. přijímáme u našich funkcionářů či 
v pátek v kanceláři v Motole (u členů ZO OSD Motol je možný odpis z jejich 
fin.bonusu i platba ve flexi-pass) do konce února, nebo do vyprodání zájezdu. 
V případě malého zájmu se zájezd ruší a zálohy se vrací. Doplatky do konce května. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 CK UNITOUR s.r.o. je specialista na poznávací, dětské, lázeňské a pobytové zahraniční zájezdy. Na trhu cestovního 

ruchu působíme již od roku 1990. Vypravili jsme tisíce individuálních klientů a stovky skupin.  Do cíle Vás dopraví 
vždy profesionální a zkušení řidiči luxusním autobusem a na poznávací zájezdy odborný průvodce.  

termín 

2. – 4. června 

2017 (PA-NE) 


