TRAVELLER
BIURO PODRÓŻY I TURYSTYKI
Biuro: 43-100 Tychy, Al. Bielska 96 d tel. 32 219 00 70
e-mail: office@travellergroup.pl

PROGRAM PIELGRZYMKI DO SZWAJCARII,
NIEMIEC I FRANCJI
W TERMINIE 29.06 – 05.07.2019 r
29.06.2019r
4:00 Wyjazd z Tychów.
Następnie przejazd do hotelu.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

30.06.2019r
Śniadanie w hotelu, przejazd na wycieczkę na Wodospady na Renie – największe
w Europie.

Później wizyta w Stein am Rhein, Słynącymi z niezwykłych malowideł na
fasadach budynku. Następnie Schaffhausen, miasta położonego nad Renem
w
sąsiedztwie
niemieckiej
granicy.
Najważniejszymi
zabytkami
są:
XI-w. bazylika Wszystkich Świętych, XV – W. ozdobione misternie rzeźbionymi
renesansowymi podcieniami ratusz miejski oraz XVI-W. ozdobiony pięknymi
malowidłami Tobiasa Stimmera „Dom pod Rycerzem”.

Następnie przejazd do hotelu.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

01.07.2019r
Śniadanie w hotelu, przejazd do sanktuarium Czarnej Madonny w Einsiedeln.
Msza św. i zwiedzanie opactwa benedyktynów oraz bazyliki w stylu Rokoko, kontynuacja
podróży w kierunku Lucerny. Przyjazd do Lucerny gdzie rozpoczniemy spacerem po
historycznym centrum z malowniczym Mostem Kaplicznym z XIV w. i pomnikiem
umierającego Lwa. Odwiedzimy także Ogród Lodowcowy. Dla chętnych rejs po Jeziorze
Czterech Kantonów z pełnymi uroku krajobrazami górskimi (dodatkowo płatne).

Powrót do hotelu.
Obiadokolacja i nocleg.

02.07.2019r
Śniadanie w hotelu, przejazd na wycieczkę do Zurychu, stolicy światowej
finansjery. Zwiedzanie miasta, gdzie m. in. zobaczymy Lindenhof – dawny
posterunek rzymski, ulicę Bahnhofstrasse, która w swych podziemiach kryje
słynne bankowe skarbce, kościół św. Piotra z największą tarcza zegarowa
w Europie, kościół Fraumunster z witrażami autorstwa Marca Chagalla.
Czas wolny i powrót do hotelu.
Obiadokolacja w hotelu, nocleg.

03.07.2019r
Śniadanie w hotelu, przejazd na wycieczkę do Freiburg im Breisgau to miasto
z piękną starówką i ciekawymi zabytkami. Do najważniejszych obiektów należy
XIII-wieczna katedra Najświętszej Marii Panny, będąca cennym przykładem
architektury gotyckiej. W jej murach znajdziemy między innymi ołtarz główny
wykonany przez Hansa Baldunga Griena. Na uwagę zasługuje również kilka

innych, gotyckich świątyń, budynek ratuszu oraz pałace z okresu XVI-XVII wieku.
Czas wolny.

Następnie przejazd do Colmaru. Nie trzeba nawet wychwalać licznych atutów
Colmaru : domów z pruskiego muru, kanałów, ukwieconego centrum miasta…
Colmar to zarazem Idylliczna Alzacja w pigułce, stolica tutejszych win a także
strażnik lokalnej art de vivre, którą chętnie odsłania przed ciekawymi jej gośćmi!
Oferuje kameralny klimat miasta średniej wielkości połączony z absolutnie
wyjątkowym bogactwem kulturowym. Colmar to rodzinne miasto rzeźbiarza
Frédérica Auguste’a Bartholdiego, twórcy słynnej Statuy Wolności, a także
Hansi’ego (Jean-Jacquesa Waltza) – najsłynniejszego alzackiego rysownika.
Jednak bez wątpienia miejscem w Colmarze, które koniecznie trzeba zwiedzić, jest
dzielnica « Petite Venise » (fr. „Mała Wenecja”) Warto zobaczyć także rozległą
starówkę, znaną z domów z pruskiego muru przy ulicy Quai de la Poissonnerie.
Miłośnicy kultury mogą uświetnić zwiedzanie miasta wizytą w muzeum
Unterlinden, gdzie podziwiać można słynny Ołtarz z Isenheim...

Czas wolny i powrót do hotelu.
Obiadokolacja w hotelu, nocleg.

04.07.2019r
Śniadanie w hotelu.
Następnie przejazd do Konstanz gdzie będziemy zwiedzać niesamowitą wyspę,
cała w kwiatach jak zaczarowany ogród. Na niewielkiej wyspie połączonej mostem
można znaleźć same roślinne atrakcje - tysiące tulipanów, różaneczniki, małe zoo,

tarasy, potężne drzewa o wielu gatunkach i oswojone z ludźmi motyle
w motylarni. W pałacu sklep z pamiątkami, nalewkami, część hotelowa.
Z brzegu jeziora nierealny widok na ośnieżone szczyty Alp. https://www.mainau.de/en/
Obiadokolacja w hotelu, nocleg.

05.07.2019r
Śniadanie w hotelu.
Następnie wyjazd w drogę powrotna.
Powrót do miejsca zbiórki, zakończenie Imprezy.

CENA: 2250 zł / osoba
Cena obejmuje:
przejazd komfortowym autokarem, opiekę pilota, 6 noclegów w hotelu,
6 śniadań, 6 obiadokolacji, ubezpieczenie KL + NNW, podatek VAT, fundusz
gwarancyjny.
Cena nie obejmuje:
napoi do obiadokolacji, biletów wstępów.

