SÖRFESZTIVÁL
MÜNCHENBEN
Időpontok:
Utazás:
Találkozás:
Indulás:

2015. október 2-4.
autóbusszal
21.30-kor a Blaha Lujza téren
22.00-kor

A világhírű müncheni sörfesztivál minden évben szeptember
közepétől október első hétvégéjéig rendezik meg. A sörfesztivál
története 1810. október 17-én egy lóversennyel kezdődött, amely
hercegi esküvő fényét volt hivatott emelni, és ötlete egy polgári származású tiszttől
jött. Az ötlet kedvező fogadtatásra talált a királynál, így
megrendezésre került a Theresienwiese-n (Terézréten) - amely
akkor még München egy külső kerülete volt - az Oktoberfest
elődje. Az eseményt ezt követően néhány éven át
magánfinanszírozással évente ismét megrendezték, majd 1819-től
München városa vette át a rendezvény szervezését.

PROGRAM:
1. nap:
Elutazás 22.00 órakor a Blaha Lujza téri parkolóból. Folyamatos utazás, rövid
pihenőkkel. Éjszaka az autóbuszon.
2. nap:
Megérkezés Münchenbe a reggeli órákban, a sörfesztivál helyszínéhez közeli
parkolóba, ahonnét könnyen és egyszerűen meg lehet közelíteni a belváros nevezetességeit is.
Egész nap szabadprogram, részvétel a sörfesztivál színes forgatagában. München látnivalói közül
megtekintésre ajánljuk: Városháza (harangjáték), Residenz, kincstár, Miasszonyunk temploma.
A sörfesztivál ma már évente több mint 6 millió látogatót vonz. A sörsátrakon kívül ma már
számos más szórakozási lehetőség, például óriáskerék, ember nagyságú bábszínház vagy
zsákbamacska is várja a látogatókat. A nagy sátrakban esténként bohócok valamint farsangi- és
népviseleti ruhákba öltözött fellépők szórakoztatják a vendégeket, majd felcsendül a sramli, és
percek alatt hatalmas mulatság keretében osztoznak a felhőtlen jókedvben a résztvevők.
Visszaindulás 22.00 órakor, éjszaka az autóbuszon.

3. nap:

Visszaérkezés Budapestre a reggeli órákban.

Részvételi díj:
16.900,- Ft/fő + biztosítás (450,- Ft/fő/nap)
Gyerekkedvezmény:
1.000,- Ft/fő (18 éves korig)

Neoline Utazási Iroda
ÚJ Ügyfélszolgálati iroda: 1075 Budapest Síp u. 4.
: 317-1056, 317-1256 Engedélyszám: U-714/2006
www.kalandozastravel.hu kalandozas@t-online.hu
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