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MÜNCHEN ÉS ALTÖTTING ADVENTKOR     3 NAP / 2 ÉJSZAKA 
9. éve folyamatosan a kínálatunkban 

 
 
Altötting, a legjelentősebb német zarándokhely, világhírét egy 15. századi csodának köszönheti, amikor egy 3 éves, vízbe 
fulladt kisfiú életre kelt a Szűz Máriának szentelt kápolna oltárán. Az Isteni Kegyelem kápolnája, más néven Szent Kápolna az 
egész világon ismert búcsújáró hely lett. A kedves bajor kisváros az év legszebb ünnepére hangolja rá a látogatókat.  
A bajor Alpok lábánál fekvő München a legnagyobb német tartomány, Bajorország fővárosa, sokak számára ismert. Kedvező 
földrajzi fekvésének köszönhetően a legattraktívabb német nagyvárosok között tartják számon. Egykor birodalmi főváros, a 
Wittelsbach hercegek és királyok pompás székvárosa, ma pedig egy 21. századi, nemzetközi, virágzó metropolisz, ami képes 
volt a rendkívül gyors gazdasági fejlődés ellenére megőrizni építészeti örökségét, tisztelni és ápolni hagyományait. 
Münchenben mindig is erős volt a vágy a művészetek iránt. A barokk és a rokokó városa, de a klasszicizmus és a szecesszió 
idejében is nagyon szép épületekkel gazdagodott. Kétarcú város, ahol a csillogás és a tradíció harmóniában vannak 
egymással. A művészetekért rajongók paradicsoma, de nemcsak kulturális központ, kimeríthetetlen lehetőségeket kínál a 
vásárlás terén is.  
A kulturális értékek, a kulináris élvezetek, a karácsonyi időszak ünnepi hangulata, fényei valamint a bajor emberek víg kedélye 
minden korosztálynak élménydús utazást ígér. 
 
1. nap: Altötting 
Elutazás Székesfehérvárról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Budapestről az autóbusz 6 órakor indul a Déli pályaudvartól. Utazás 
a Tatabánya – Győr – Hegyeshalom – Linz útvonalon a Bajorország szívének nevezett Altöttingbe. A híres búcsújáró hely központja a 
pompás barokk épületekkel körbefont, tágas Kápolna tér, itt található az Isteni Kegyelem kápolnája. Évről évre több mint 1 millió 
zarándok jön Altöttingbe, nem csoda, hogy a kis templomot bajor nemzeti szentélyként emlegetik.  Hercegek, királyok, császárok és 
pápák is elzarándokoltak már ide a Csodatévő Madonnához, többek között XVI. Benedek pápa, akinek püspöki gyűrűje a Madonna-
szobor jogarán van. Érdekes még, hogy a templomot egy árkádos udvar veszi körül, melynek falai tele vannak hálaadó képekkel. 
Közös séta a belvárosban (Isteni Kegyelem kápolnája, városháza, plébániatemplom, kincstár, Konrád-templom stb.), majd szabadidő 
a Kápolna téren.   
Szállás Altötting környékén (2 éj).  
2. nap: München 
Egész napos kirándulás Münchenbe. A II. világháborúban súlyos sérüléseket szenvedett város történelmi városképe ma ismét a régi: 
szép történelmi épületek, bájos terek, csodálatos piacok, elegancia. A gótikus városkapuk által szegélyezett óvárosba az Isar-kapun 
keresztül jutunk el. A Marienplatz, vagyis a Mária tér az abszolút városközpont – nyüzsgő forgatag és sok szép műemléképület jellemzi. 
A teret a Régi Városháza és az Új Városháza homlokzatai uralják, kávézók, éttermek, üzletek szegélyezik, középen a Mária-oszlop 
Bajorország védőszentjét ábrázolja. Állandóan rendezvények, fesztiválok színtere.  
A késő gótikus Frauenkirche (Miasszonyunk temploma) 2 kupolás tornyával a város legismertebb jelképe. A reneszánsz, barokk, rokokó 
és klasszicizmus stílusjegyeit ötvöző Rezidencia, a bajor hercegek, királyok, választófejedelmek egykori székhelye mindenkire nagy 
hatást gyakorol pompázatos termeivel és gazdag kiállítási anyagával. Az épületkomplexum 130 látogatható termével Németország 
legjelentősebb múzeumai közé tartozik. Végezetül, de nem utolsósorban látogatást teszünk az Udvari sörfőzdében, ahol igazi bajor 
specialitások vásárolhatóak, hisz Münchent nemcsak a művészet tette világhírűvé, a „sör és a virsli világfővárosa” is.  
A városnézés után szabadidő a város szívében, illetve lehetőség további múzeumok egyéni felfedezésére. 
3. nap: Burghausen 
Séta Burghausen hangulatos óvárosában, mely a Salzach folyó völgyében terül el. Az egykori hercegi székhely gazdag műemlékekben. 
A város jelképe a középkori erődített vár, mely több mint 1 km-es hosszúságával Európa leghosszabb erődítménye. A maga nemében 
egyedülállónak számító várkomplexum tornyokkal erősített falaival, lakó és gazdasági épületeivel, várárokkal, felvonóhíddal a középkori 
várépítészet kimagasló példája, a bajor hercegek hatalmi és reprezentációs törekvéseinek bizonyítéka. Gyönyörködés a panorámában, 
lehetőség a várkomplexum területén berendezett kiállítások megtekintésére.  Ezt követően leereszkedünk a főtérre, melyet szép, 
középkori házak vesznek körbe, említésre méltó a városháza reprezentatív barokk homlokzatával. 
Hazautazás a Linz – Bécs – Hegyeshalom – Győr – Tatabánya útvonalon. Érkezés Budapestre és Székesfehérvárra az esti órákban.  
 
 

 

Utazás: Légkondicionált luxusautóbusszal. 

Nincs éjszakai buszozás. 

Szállás: 2 éjszaka Altötting környékén 3 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban. 

Ellátás: Büféreggeli / fakultatív félpanzió. 

Időpont Teljes részvételi díj 

2020. dec. 04 – 06. 47.400 Ft  

A teljes részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, a 2 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt 
programokat és az idegenvezetést, de nem tartalmazza a belépődíjakat (ld. 10. oldal).  

Félpanziós felár: 10.500 Ft (2 vacsora) 

Egyágyas felár:  17.900 Ft 

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 440 Ft/nap (ld. 6. oldal) 


