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ADVENT NÜRNBERGBEN        4 NAP / 3 ÉJSZAKA 
kirándulással Bayreuthba és Bambergbe         15. éve folyamatosan a kínálatunkban 

 
 

 
1. nap: Nürnberg 
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 – Nürnberg útvonalon. Ismerkedés az óváros karácsonyi fényekben pompázó hangulatával. 
Szállás Nürnberg környékén (3 éj). 

2. nap: Nürnberg 
Városnézés Nürnbergben, Németország műemlékekben egyik leggazdagabb városában. Nürnberg a középkorban a Német-Római 
Birodalom egyik legfontosabb városa volt, az újonnan megválasztott királyok és császárok itt tartották az első birodalmi gyűlésüket. 
Évszázadokon keresztül itt őrizték a német-római koronaékszereket. A nagyméretű óvárost 7-8 méter magas fal övezi, amelyet 
bástyatornyokkal erősítettek meg. A közös séta keretében látjuk a Szt. Lőrinc-templomot, a Szentlélek kórházat, a Miasszonyunk-
templomot, a régi városházát, a Szt. Szébaldusz-templomot, Albrecht Dürer házát és a nürnbergi vár pompás épületegyüttesét.  
A városnézés után szabadidő az óvárosban. Az érdeklődőknek idegenvezetőnkkel lehetőségük lesz a Germán Nemzeti Múzeum 
megtekintésére, mely Németország legnagyobb kultúrtörténeti múzeuma.  

3. nap: Bayreuth, Bamberg 
Egész napos kirándulás 2 híres történelmi városba, Bayreuthba és Bambergbe. Utazás a Frank-Svájc szép tájain keresztül Wagner 
városába, Bayreuthba. A közös séta során látjuk a város szép barokk és rokokó palotáit, a híres Őrgrófi Operaházat, majd lehetőség lesz 
a Wagner-villa vagy a mellette található Liszt Ferenc Múzeum megtekintésére. Liszt Ferenc (Wagner apósa) ebben a házban halt meg 
1886-ban. A szabad program után ellátogatunk Liszt Ferenc sírjához is. 
Délután városnézés egy ősi püspöki székhelyen, Bambergben, mely az ókori Rómához hasonlóan 7 dombra épült, és Németország azon 
kevés városai közé tartozik, melyet megkímélt a II. világháború. Csodálatos óvárosa épségben megmaradt, közel 1000 év építészetével 
ismerkedhetünk a sétánk során. A városnézés fénypontját a folyóparti „Kis-Velence” negyed, a különleges fekvésű, gyönyörűszép 
városháza és a katedrális jelenti. Ez utóbbi az európai román stílusú építészet remekműve. Benne található a középkori német szobrászat 
egyik legfigyelemreméltóbb alkotása, a „Bambergi lovas” nevű szobor, mely valószínűleg a mi Szent István királyunkat ábrázolja.  

4. nap: Regensburg 
Hazautazás a Nürnberg – Linz – Bécs – Hegyeshalom – Győr – Tatabánya útvonalon. Útközben séta a Duna menti Regensburgban, a 
Szt. Péter-dóm, a középkori kőhíd és a középkori tornyos házak megtekintése. Érkezés Budapestre és Székesfehérvárra az esti órákban.  
 
 
 
 
Utazás: Légkondicionált luxusautóbusszal.  

Nincs éjszakai buszozás. 

Szállás: 3 éjszaka egy hangulatos szállodában, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban. A szobák 3 csillagos színvonalúak. 

Ellátás: Büféreggeli / fakultatív félpanzió. 

Időpont  Teljes részvételi díj 

2021. dec. 03 – 06. 76.900 Ft 

A teljes részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, a 3 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt 
programokat és az idegenvezetést, de nem tartalmazza a belépődíjakat (ld. 10. oldal). 

Félpanziós felár:  18.700 Ft (3 vacsora) 

Egyágyas felár:  20.900 Ft 

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 440 Ft/nap (ld. 11. oldal) 

 


