
Afrejse fra Sjælland, Fyn og Jylland

Afrejse Hjemkomst Pris Rute
Sø 12.08 Lø 18.08 4.895,- C/2
Sø 02.09 Lø 08.09 4.895,- C/2

Se påstigningssteder og tider på side 203.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****stjernet 
bus, hotelophold med morgenmad, 

aftensmad 1. og 6. dag, udflugter (ex. entré) 
samt alle lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 1.400,-
Fast plads i bussen :210,-/ 140,-/105,-
Forsikringer – forhør ved tilmelding.

Rejsefakta

Busrejse, 7 dage
HØJDEPUNKTER 
• Den stolte og historiske by, 

München

• Alperne og lystslottet 
Neuschwanstein

• BMW museum og Olympia 
Stadion

• Centralt beliggende hotel i 
München

• Besøg i Hofbräuhaus

•  -
bergen

München
Bamberg

Garmisch

Partenkirchen 
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Siger man Bayern og München, tæn-
ker rigtig mange mennesker på fod-
bold, store biler, øl og pølser. Mange 
vil måske mene, at disse ting er grund-
læggende værdier i tilværelsen, men 
Sydtyskland er også meget andet end 
de førnævnte herligheder. På denne 
rejse skal vi med udgangspunkt i Ba-
yerns hovedstad også mærke og op-
leve de store steder og seværdigheder i 
det tidligere kongerige. Vi skal opleve 
lystslotte, barokkirker og selvfølgelig 
smage på typiske bayerske madvarer.
Vi bor utroligt centralt i München på 
det veldrevne ***Hotel Wallis. Hotellet 
ligger blot 3 minutters gang fra Karls-
platz og den hyggelige gågade. Hotel-
let har gode, og veludstyrede værelser 
selvfølgelig med bad, toilet og TV. Vi 
forplejes med god morgenbuffet, og 
om aftenen tilbyder vi middag på vel-
valgte spisesteder og restauranter. Se 
mere om hotellet på vores hjemme-
side.

REJSEPLAN
1. dag: Til Midttyskland
Via Padborg går rejsen mod Hamburg 
og Hannover til overnatningshotellet 
i Midttyskland. Indkvartering og mid-
dag på hotellet.

2. dag: Via Nördlingen til München
Efter morgenmaden fortsætter vi vi-
dere mod syd mod den smukke og 
karakteristiske middelalderby Nörd-
lingen. Hele den gamle bydel er her 
omgivet af en utrolig velbevaret by-
mur, og i midten af byen kan man gå 
op i tårnet i St. Georgskirken, hvorfra 
der er en helt fantastisk udsigt over 
den karakteristiske middelalderby og 
området. Fra Nördlingen kører vi vi-
dere over Donauwörth til München. 
Vi checker ind på vores hotel, og om 
aftenen kan du vælge selv at finde en 
restaurant, eller du kan gå med chauf-
før og rejseleder.

3. dag: Rundtur i München, Viktuali-
enmarkt 
Efter morgenmaden kører vi en orien-
terende byrundtur på Münchens indre 
ringvej, hvor vi bl.a. kommer forbi 
Sendlinger Tor, Deutsches Museum, 
Residenz München, inden vi fra Karl-
stor sammen går ad gågaden til den 
karakteristiske Frauenkirche og videre 
til Viktualienmarkt, hvor der er man-
ge muligheder for frokost. Prøv f.eks. 
de klassiske hvide pølser med salt-

kringler til.  Om eftermiddagen anbe-
faler vi bestemt et besøg på bymuseet, 
det jødiske museum eller det bayerske 
nationalmuseum. 
Om aftenen har vi reserveret pladser 
på det legendariske Hofbräuhaus. Har 
du lyst, så tag med og få en kulinarisk 
og kulturel oplevelse af de store, når 
du f.eks. kan vælge mellem svineskan-
ke, halve grillkyllinger, en omgang 
hvide pølser med nogle saltkringler, 
der alt sammen skylles ned med et 
glas klassisk hvedeøl - Så bliver det 
næppe mere Bayersk! 

4. dag: Neuschwanstein, Garmisch 
Partenkirchen og Oberammergau
En smuk, scenarisk og interessant dag 
venter os. Vi skal mærke historiens 
vingesus, når vi besøger eventyrslottet 
Neuschwanstein, opført af den legen-
dariske konge Ludwig 2. af Bayern. 
Slottets imponerende beliggenhed ved 
kanten af alperne, og de flot deko-
rerede rum inde i slottet gør, at man 
betages og imponeres. NB! Besøget i 
Neuschwanstein er ikke for gangbe-
sværede.  Fra Neuschwanstein kører vi 
gennem de smukke Alper til Olympia-
debyen Garmisch-Partenkirchen, hvor 
vi foruden den olympiske skihopbakke 
ser den smukke bykerne med de flot 
dekorerede altankasser.
På vejen tilbage mod München har 
vi også et lille stop i Oberammergau, 
hvor vi bl.a. kan se Passionsspilhuset, 
som hvert tiende år danner rammen 
om det verdensberømte passionsspil 
om Kristi lidelseshistorie.

5. dag: Olympia Park, BMW Welt el-
ler KZ mindesmærke Dachau
Om formiddagen kører vi nord ud af 
München og kommer bl.a. forbi det 
olympiske område fra 1972 på vores 
vej mod det populære BMW Welt med 
tilhørende museum, som man kan 
stå af ved og besøge på egen hånd i 
2,5 timer. Du har også mulighed for 
at køre med videre til et besøg i kon-
centrationslejren ved Dachau, som 
vidner om de rædselsfulde handlin-
ger, der foregik her under anden ver-
denskrig.
På vejen tilbage mod centrum slår vi 
et smut forbi den legendariske Theresi-
enwiese, der hvert år danner rammen 
om Oktoberfest. Resten af eftermidda-
gen har vi i centrum, og vi anbefaler 
bestemt en hyggestund på det altid 
summende Viktualienmarkt.

6. dag: Bamberg
Efter morgenmaden går rejsen igen 
mod nord. Henover middag besøger 
vi Bamberg, der ligger ved Main flo-
den. Byen er på Unescos liste over be-
varingsværdige byer, og vi kan nyde 
synet af de smukke bindingsværks-
huse og ikke mindst det særprægede 
område ”lille Venedig”, hvor husene 
ligger tæt op ad floden. Vi overnatter 
omkring Halle.

7. dag: Hjemrejse
Efter en god morgenbuffet sætter vi os 
tilrette i bussen og nyder en dejlig kø-
retur op gennem Tyskland til grænsen. 
Hjemkomst iflg. plan.

Aftensmad i München
Tag med chauffør og rejseleder i Hof-
bräuhaus og på andre velegnede re-
stauranter i München. 2 retters mid-
dag i München koster ca. 18 – 20 Euro.

Bayern og München
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