
 

 

 
pozýva členov združenia a ostatných záujemcov 

na 4-dňový autobusový zájazd 

Bavorské zámky 
 

Termín zájazdu: 25.  – 28. apríla 2019 

Odchod autobusu:  25. apríla 2019 o 06.00 h  
 Spoločenský dom Záhorská Bystrica 
 

Cena zájazdu:    255,00 €,  
- dopravu klimatizovaným autobusom  
- 3 x ubytovanie s polpenziou v 2- posteľových izbách 

(raňajky – bohatý bufet, večere – trojchodové menu, ako aj 
čerstvé šaláty podľa sezóny, rozlúčková večera  - Tirolský 
farmársky bufet so schnapsom) 

- príplatok za 1-lôžkovú izbu 20,00 €/noc 
 http://www.goldener-hirsch.at/hotel.html 

- sprievodcovské služby  

účastníci výletu si hradia:  

- v prípade záujmu, cestovné prípoistenie  

- vstupy podľa programu (cca 50,00 Eur/osoba) 

  

http://www.goldener-hirsch.at/hotel.html


 

Navštívime:  

1. deň (25.apríla 2019, štvrtok) 
Odchod o 6.00 zo Záhorskej Bystrice, príchod k jazeru Chiemsee o cca 13. - 14.00. Plavba loďou 
na ostrov Herrenchiemsee, kde si bavorský kráľ Ľudovít II. dal postaviť posledný zo svojich 
zámkov. Predlohou mu bol francúzsky zámok vo Versailles a pôvodne aj táto bavorská kópia 
mala mať dve krídla. Zámok však pred smrťou Ľudovíta nestihli dokončiť, tak z plánov zostala 
iba hlavná budova a navyše vo vnútri nedozdobená. Do plánovanej podoby doviedli iba polovicu 
interiérov. V zámku sa okrem týchto historických interiérov nachádza ešte separátne Múzeum 
Ľudovíta II. Bavorského a na ostrove neďaleko prístavu v bývalom kláštore nájdeme oblastné 
múzeum a galériu. Všetky tieto časti sú v spoločnom vstupnom, takže si ich postupne pozrieme. 
Neskôr poobede - podvečer plavba z ostrova a ďalší presun na ubytovanie. 
 

2. deň (26.apríla 2019, piatok) 
Zámky Hohenschwangau a Neuschwanstein, ktoré sa vypínajú oproti sebe v údolí blízko mesta 
Fussen. Zámok Hohenschwangau je dodnes v súkromných rukách potomkov rodiny. Do súčasnej 
podoby starší hrad prestaval Ľudovítov otec Maximilián II. a Ľudovít na tomto zámku vyrastal. 
V dospelosti si zaumienil, že svoju ideu stredovekého romantického hradu dá postaviť priamo 
oproti Hohenschwangau a tak vysoko v lese vznikol Neuschwanstein. Mimochodom, tiež 
nerealiziovaný v naplánovanej podobe. My si počas dopoludnia pozrieme Hohenschwangau a 
popoludní Neuschwanstein, ku ktorému sa odvezieme shuttlebusom od parkoviska. Cestou 
navštívime vyhliadku Marienbrucke - Mariánsky most, odkiaľ sa fotografujú typické obrázky 
tohto hradu. Podvečer sa ešte zastavíme v meste Fussen na voľno a nákupy.  
 

3. deň (27.apríla 2019, sobota) 
Po raňajkách pôjdeme na celý deň do Mníchova, kde sa doobeda pozrieme na zámok 
Nymphenburg - jedno z mníchovských sídiel rodiny Wittelsbachovcov. Tu sa Ľudovít v roku 1845 
narodil. Uvidíme aj zámocký park a viaceré menšie stavby v parku (zvonku). Na obed sa 
presunieme do centra Mníchova. Tu bude možnosť navštíviť tzv. Novú rezidenciu - mestský palác 
Wittelsbachovcov, ktorý otvorili po viacročnej rekonštrukcii. Tá je priamo v centre, odkiaľ je na 
skok k najvýznamnejším pamiatkam. Najprv si centrum pozrieme spolu a potom bude nasledovať 
rozchod.  
 

4. deň (28.apríla 2019, nedeľa) 
Na spiatočnej ceste domov nás ešte čaká najmenší z Ľudovítových zámkov a jediný, ktorý 
dokončil do plánovanej podoby, naozaj v ňom prebýval a bol jeho najobľúbenejší. Je to zámok 
Linderhof v romantickom údolí pretvorenom na anglický krajinný park s umelou jaskyňou a 
dekoračnými stavbami. Zopár kilometrov od Linderhofu leží kláštor Ettal, kde sa zastavíme 
na krátku pauzu (suveníry z kláštorného obchodu, jedlo, káva, kostol...). O cca 13.00 už budeme 
musieť začať cestu do Bratislavy, s predpokladaným príchodom neskôr večer.  

 


