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Podróż autokarem

Dzień 1: Norymberga
wyjazd w godzinach wieczornych, nocny
przejazd przez Polskę i Niemcy
przyjazd w godzinach porannych do
Norymbergi spacer po mieście: Kaiserburg –
monumentalny zamek cesarski górujący nad
miastem, dobrze zachowane średniowieczne
obwarowania miejskie okalające Stare Miasto,
renesansowy ratusz, późnogotycka studnia
Schöner Brunnen w kształcie wieży, kościół św.
Sebalda i kościół św. Wawrzyńca, w których
podziwiać można dzieła Wita Stwosza, kościół
Najświętszej Maryi Panny, zespół zabytkowej
zabudowy mieszczańskiej – Dom Albrechta
Dürrera i Dom Tucherów
czas wolny rynku
obiadokolacja
nocleg

Dzień 2: Bayreuth, Bamberg
śniadanie
przejazd do Bayreuth – miasta słynnego
kompozytora Ryszarda Wagnera, które znane
jest na całym świecie dzięki dorocznemu
festiwalowi Wagnerowskiemu , zwiedzanie
miasta : Opera Margravial, w której odbywa
się festiwal, Nowy Pałac z parkiem pałacowym,
Kościół Św. Trójcy, zabytkowa starówka miasta
przejazd do Bamberg – spacer po wpisanym
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Starym Mieście, wizyta m.in. w Katedrze
Cesarskiej słynącej z bogatych rzeźb i zdobień,
Alte Hofhaltung, Pałacu Biskupim oraz w
ogrodzie różanym, z którego rozciąga się
imponujący widok na dachy zabytkowej
starówki, przejście nad Małą Wenecją –
malowniczymi domkami rybackimi położonymi
nad rzeką Pegnitz oraz koło ratusza położonego
na niewielkim moście
obiadokolacja
nocleg

Dzień 3: Wurzburg, Rothenburg , Dinkelsbuhl
śniadanie
zwiedzanie położonej nad Menem zabytkowej
stolicy Dolnej Frankonii – Wurzburga,in. Stary
Most Kamienny prowadzący wprost na Stare
Miasto, pięknie zdobione rokokowe budynki jak
Dom pod Sokołem, Kaplica Mariacka, katedra
katolicka i protestancki Neumünster,
Rezydencja Królów i Książąt Bawarii – kompleks
pałacowy z czasów baroku.
przejazd Szlakiem Romantycznym do
Rothenburg ob der Tauber – miasta rodem z
baśni z malowanymi domkami z czasów
średniowiecza, spacer obok murów i baszt
miejskich, które otaczają całe miasto, jak
również wśród zabytkowych kamieniczek
mieszczańskich
przejazd do innej perły bawarskiego
średniowiecza – miasteczka Dinkelsbuhl , w
którym zobaczymy m.in. średniowieczne
obwarowania miejskie, malowane kamienice i
Katedrę Św. Jerzego.
obiadokolacja
nocleg

Dzień 4: Ratysbona
śniadanie
przejazd do Ratyzbony, spacer po
największym historycznym mieście na terenie
Niemiec wpisanym na listę UNESCO: gotycka
katedra, kamienny most, stara kaplica z
rokokowymi wnętrzami, Porta Praetoria rzymska wieża obserwacyjna, Haidplatz, zamek
Thurn und Taxis, Kaplica romańska św. Jerzego
i św. Afry, ratusz
wyjazd w drogę powrotną
nocny przejazd przez Niemcy i Polskę
zakończenie imprezy

Cena objemuje

Cena nie objemuje

3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
hotele 3*
3 śniadania , 3 obiadokolacje
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW i KL
transport - autokar, dwóch kierowców,
DVD– cała trasa wycieczki, trasę
przejazdu ustala pilot

biletów wstępów - ok. 90 euro/osoby
napojów do obiadokolacji
dopłat do pokoi 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny
40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

1790 zł/os.

1710 zł/os.

1650 zł/os.

Uwagi : Istnieje możliwość wynajęcia systemu słuchawkowego Tour
Guide.Powyższy program jest propozycją, którą można modyfikować.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
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