
NIEMCY I ZAMKI NAD RENEM 

 

TERMINY: dowolne 
 

CENA: 1380 PLN +  120 EURO 

 

    
 

1 DZIEŃ: 

Wyjazd Bytomia o godz. 7:00. Przejazd tranzytem przez Czechy. Przyjazd w okolicę Heidelbergu. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.  

2 DZIEŃ 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Heidelbergu, spacer do Zamku z największą na świecie beczką na wino. Następnie zwiedzanie Ruin 

zespołu zamkowego - fortyfikacje, ogrody oraz Muzeum Aptekarskie. Następnie Ratusz, Rynek oraz Dzielnica Uniwersytecka z najstarszym elitarnym 

Uniwersytetem na terenie Niemiec z Karcerem Studenckim. Przejazd do Trechtingshausen a następnie zwiedzanie wnętrz XI-wiecznego zamku 

Reichenstein, przejazd do Bacharach, gdzie uczestnicy wycieczki skorzystają z rejsu statkiem po Renie, widokową trasą zamków średniowiecznych i 

Lorelay. Przejazd do hotelu niedaleko Koblencji. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.  Nocleg.  

3 DZIEŃ 

Śniadanie, przejazd do Aachen. Zwiedzanie m. in.: Kaplicy Pałacowej, Katedry z IX w. wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (za 

wyjątkiem terminu 17-22.06.2014 r.), gdzie koronowano ponad 30 królów niemieckich oraz Ratusza. Następnie wizyta w romańskim klasztorze 

benedyktyńskim Maria Laach z początku XI w. słynącego z legendarnych lilii z Laach. Przejazd do Koblencji, miasta założonego przez Rzymian ok. 

IX w. p.n.e. u ujścia Mozeli do Renu, zwiedzanie m.in.: Niemiecki Róg, Stare Miasto.  Wyjazd do twierdzy Ehrenbreitstein, unikalnego zabytku 

dziewiętnastowiecznego budownictwa militarnego, przejście na platformę widokową, panorama Renu i Mozeli. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. 

Nocleg.  

4 DZIEŃ 

Śniadanie. Przejazd do średniowiecznego Zamku Eltz, zwanego nadreńskim "wieżowcem" - zwiedzanie wnętrz  oraz Skarbca). Przejazd do 

miasteczka Cochem nad Mozelą, słynącego na całym świecie z wyrobu mozelskich win - spacer po Starym Mieście, czas wolny, zwiedzanie winiarni 

połączone z degustacją wina w jednej z piwniczek. Przejazd do Trewiru jednego z najstarszych niemieckich miast z zabytkami z czasów rzymskich 

wpisanymi na listę UNESCO, zwiedzanie m.in.: rokokowy Pałac Książąt Elektorów wraz  z Ogrodem. Następnie: Rynek,  Bazylika, Porta Nigra 

(wstęp 5 EUR). Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 

5 DZIEŃ 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Kolonii. Zwiedzanie Starego Miasta: gotycka Katedra która została wpisana na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO z Relikwiarzem Trzech Króli - największym dziełem złotniczym świata, możliwość zwiedzania Skarbca i wyjście na Wieżę 

widokową. Spacer po Starówce: Ratusz, wejście do Muzeum Wody Kolońskiej produkowanej wg tradycyjnej receptury od 300 lat, możliwość zakupu 

perfum. Dla chętnych degustacja piwa Koelsch w jednej z piwiarni (koszt 1,5 EUR). W czasie wolnym zwiedzanie do wyboru: Muzeum Ludwig lub 

Muzeum Rzymsko - Germańskie albo Muzeum Czekolady. Wyjazd w kierunku Polski w godzinach popołudniowych. Przyjazd do Polski na miejsca 

wyjazdów w godzinach porannych następnego dnia. 

 
 
 

CENA ZAWIERA: 

- Przejazd autokarem klasy lux  

- 4 noclegi + wyżywienie zgodnie z ofertą 

- Ubezpieczenie KL i NNW 

- Opieka pilota / przewodnika 

- Realizacja powyższego programu 

- Podatek VAT oraz KFT 

 CENA NIE ZAWIERA: 

- Opłaty za bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, usługa lokalnego przewodnika (120 Euro / os. – obowiązkowo płatne u pilota) 

WAŻNE INFORMACJE 

 kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie,  

 kalkulacja przygotowana dla grupy min. 45 osób płatnych 

 program jest ramowy i z przyczyn niezależnych od organizatora może ulec drobnym zmianom. 

 pilot nie jest przewodnikiem i nie oprowadza po muzeach - robi to lokalny przewodnik.  

Organizator: 

Biuro Turystyczne „EVI TRANS” Ewa Bąk 

Ul. Piłsudskiego 26/4, 41-902 Bytom 

Tel. 0-881-587-798       E-mail: ewa.bak@op.pl 

mailto:ewa.bak@op.pl

