PÓŁNOCNE NIEMCY 2018
23.IV. (poniedziałek)
BRANIEWO, 5:30 wyjazd (Elbląg 6:30) do Świnoujścia ok. 460 km, po drodze:
SŁUPSK, miasto liczące ok. 90 tyś. mieszkańców nad rzeką Słupią. Zamek - dawna
siedziba książąt pomorskich rodu Gryfitów, obecnie mieści się tu Muzeum Pomorza
Środkowego, kościół św. Jacka z zabytkowymi organami z 1657 r.
KOSZALIN, miasto liczące ok. 105 tyś. ludności usytuowane nad Jez. Jamno. Zabytkowe
śródmieście z XIII w., gotyckie XIII w. mury miejskie, ruiny zamku Książąt
Pomorskich, XIV w. kościół katedralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
ŚWINOUJŚCIE, najdalej wysunięte na płn. zachód miasto w Polsce liczące ok. 40 tyś.
ludności, spacer po mieście – uzdrowisku, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
24.IV. (wtorek)
ŚWINOUJŚCIE, śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Lubeki (Niemcy), ok.320 km
ROSTOCK, miasto w Meklemburgii – Pomorze, liczące ponad 200 tyś. mieszkańców,
największy port niemiecki na Bałtyku. W centrum miasta znajduje się ewangelicki
kościół św. Piotra, z którego wieży rozpościera się wspaniały widok na Stare Miasto,
ratusz miejski, Kroepeliner Tor - brama w obrębie średniowiecznych murów miejskich
LUBEKA, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg;
25.IV. (środa)
LUBEKA, śniadanie, spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie najciekawszych obiektów
Starego Miasta – obwarowania miejskie z XIV i XV w. z bramami Holsztyńską
i Zamkową, wspaniały XIV w. ratusz, zespół 5 wielkich kościołów, które w sumie
posiadały 7 wież – stąd dawna nazwa Lubeki: miasto siedmiu wież. Wyjazd do Kiel
(Kilonia) ok. 100 km
KILONIA, stolica kraju związkowego Szlezwik – Holsztyn, kanał Kiloński łączący Bałtyk
z Morzem Północnym przy ujściu Łaby. XVII w. ratusz z wieżą z platformą
widokową, stary ceglany gotycki kościół św. Mikołaja - patrona marynarzy, powrót do
Lubeki
LUBEKA, obiadokolacja, nocleg;
26.IV. (czwartek)
LUBEKA, śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Magdeburga ok. 400 km
HAMBURG, drugie po Berlinie miasto Niemiec, ponad 1,7 mln mieszkańców, największy
port Niemiec, Memoriał św. Mikołaja przypominający o zniszczeniu miasta przez
aliantów, krótkie zwiedzanie miasta, przejazd do Brunszwiku
BRUNSZWIK, krótkie zwiedzanie miasta kraju związkowego Dolna Saksonia, przyjazd do
Magdeburga, obiadokolacja, nocleg;
27.IV. (piątek)
MAGDEBURG, śniadanie, wykwaterowanie, i wyjazd do Kostrzyna (Polska) ok. 300 km
spotkanie z przewodnikiem i spacer przez Plac Ratuszowy, Złoty Rycerz, zaułek
katedralny z klasztorem NMP, Zielona Cytadela katedra wraz z placem
katedralnym, wyjazd do Kostrzyna
POCZDAM, stolica kraju związkowego Brandenburgia, miasto cennych zespołów
zabytkowych z których wyróżnia się zespół parkowo pałacowy Sanssouci
wybudowany przez Fryderyka II, od 1990 r. na liście UNESCO. Wyjazd do
Słubic
KOSTRZYN, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg;

28.IV. (sobota)
KOSTRZYN, śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Braniewa, ok. 500 km, po drodze:
GORZÓW WLKP. plac miejski z ratuszem i katedrą, Bulwar Nadwarciański, pomnik
upamiętniający żużlowca ( E. Jancarza)
PIŁA, miasto powiatowe nad rz. Gwdą liczące ok. 75 tyś. mieszkańców. Miejsce urodzenia
Stanisława Staszica, w rodzinnym domu znajduje się obecnie jego muzeum
CHOJNICE, miasto w woj. pomorskim liczące ok. 40 tyś. mieszkańców, rynek miejski
z neogotyckim ratuszem, XIV w. bazylika ścięcia św. Jana Chrzciciela,
średniowieczne mury miejskie okalające Stare Miasto, Brama Człuchowska
Obiad, dalszy wyjazd do Braniewa

Koszt wycieczki: 1 200,00 PLN + 100,00 €
Członkowie PTTK: 1150,00 PLN + 100,00 €
ŚWIADCZENIA OBJĘTE CENĄ:
-

przejazd autokarem turystycznym;
zakwaterowanie w hotelach, pokoje 2 osobowe z łazienkami;
wyżywienie jak w programie
wstępy do zwiedzanych obiektów
opieka pilota na całej trasie
ubezpieczenie NNW i KL
usługi przewodnickie

