Biuro Usług Turystycznych BARBARA
00 - 216 Warszawa ul. Konwiktorska 9
tel. / fax. (22) 635 55 54
e–mail: biuro@barbara-travel.eu
www.barbara-travel.eu

FRANCJA: STRASBURG i najpiękniejsze miejsca w ALZACJI
TERMIN: 14.07 – 20.04.2018 r. (7 dni).
CENA WYCIECZKI: 1.990 zł.
Cena obejmuje następujące świadczenia:
1. 6 noclegów w hotelach 2 i 3 gwiazdkowych, w pokojach 2 osobowych z łazienkami, śniadaniami
i kolacjami.
2. Pilot BUT „Barbara”.
3. ubezpieczenie Koszty leczenie do kwoty 10 tys. Euro i nieszczęśliwe wypadki w TUiR AXA.
4. przejazd luksusowym autokarem z klimatyzacją.
Cena nie obejmuje:
1. biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodników miejscowych, wjazdów do miast i
parkingów około 80 EURO.
2. napoi do kolacji.
3. ubezpieczenia od chorób przewlekłych.
4. ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu w wysokość 2,8% ceny wycieczki.
P r o g r a m w y c i e c z k i.

14.07.2018 r. (sobota).
Godz. 7.00 – zbiórka przed głównym wejściem na Stadion Polonii przy ul. Bonifraterskiej.
Wyjazd do Czech. Kolacja i nocleg w Czechach.
15.07.2018r. (niedziela).
Godz. 7.00 – Śniadanie Przejazd przez NIEMCY do STRASBURGA. Zakwaterowanie w hotelu.
Godz. 16.00 – zwiedzanie STRASBURGA z przewodnikiem lokalnym. Kolacja i nocleg.
16.07.2018r. (poniedziałek).
Po śniadaniu wyjazd do RIBEAUVILLE i zwiedzanie jednego z najważniejszych miasteczek na Szlaku
Winnym Alzacji. Miasto swój rozwój zawdzięcza sprzedaży wysokogatunkowych win alzackich głównie
Rieslinga. Jest stolicą KOUGELHOPOFY lekkiego migdałowego ciasta. W centrum piękne stare domy
z XVIII w. należące do rzemieślników i producentów wina. W sąsiedztwie miasta ruiny 3 zamków
ST. URLICH, GIERSBERG, RIBEAUPIERR. Nocleg i kolacja w okolicach COLMAR.
17.07.2018 r. (wtorek).
Śniadanie, przejazd do RIQUEWIHT. Do Rewolucji Francuskiej miasto było własnością hrabiów
Wirtembergii i bogaciło się na produkcji wina od tokaju do PINO GRIS i RIESLINGA. Spacer główną
ulicą miasta ze średniowiecznymi i renesansowymi domami drewniano- kamiennymi zdobionymi przez
wykusze, rzeźbione portale i średniowieczne szyldy. Zdjęcie miejscowego ZAMKU ze średniowiecznymi
murami obronnymi i wspaniałą panoramą Nadrenii.
Krótki postój w malowniczej wiosce EBERSMUNSTER z rokokowym kościołem. Degustacja alzackich
win. Zwiedzanie ZAMKU HAUT KOENIGSBURG odbudowanego w XIX w. przez cesarz Wilhelma II.
Nocleg i kolacja w okolicach COLMAR.
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18.07.2018 r.(środa).
Po śniadaniu zwiedzanie COLMAR . Miasto nazywane jest Małą Wenecją. Z uwagi na dzielnicę
kanałów. Zobaczymy Plac Katedralny otoczony domami z XVI w. Gotycki Kościół św. Marcina. Rejs
łodziami po kanałach miasta.
Zwiedzanie EGUISHEIM miasteczka z potrójnym pierścieniem murów obronnych z XIII w., domami o
eleganckich fasadach, zamkiem Hrabiów EGUISHEIM i posągiem Brunona EGUISHEIMA papieża
Leona IX. Nocleg i kolacja w okolicach STRASBURGA.
19.07.2018 r. (czwartek).
Po śniadaniu wyjazd do Czech. Spacer po centrum PILZNA. Kolacja i nocleg w Czechach.
20.07.2018 r. (piątek).
Po śniadaniu wyjazd do Warszawy. Obiad na terenie Polski na koszt uczestników wycieczki.
Przyjazd do Warszawy około godz. 20.00.
- przy zapisie wpłata zaliczki w wysokości 30% ceny wycieczki i wybór miejsca w autokarze.
-w autobusie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Przerwy na papierosa i toaletę co 3 godziny.
-organizator zastrzega sobie zmianę kolejności zwiedzania.
-wycieczkę organizujemy przy 25 osobach.
-cena wycieczki może ulec zmianie w przypadku drastycznej zmiany kursu EURO.
Z A P R A S Z A M Y!!!

