Biuro Usług Turystycznych BARBARA
00 - 216 Warszawa ul. Konwiktorska 9
Tel. 22.635.55.54, 503.410.649
e–mail: biuro@barbara-travel.eu
www.barbara-travel.eu

Wycieczka do DANII: 09.08.2019 r. - 15.08.2019 r. (7 dni).
Cena wycieczki: 2.650 zł + 10 zł na Turystyczny Fundusz Ubezpieczeniowy.
Cena obejmuje następujące świadczenia:
- 7 noclegów ze śniadaniami w formie bufetu i serwowanymi kolacjami.
- przejazd komfortowym autokarem.
- przeprawa promowa do DANII.
- przejazd mostem STOREBAELT.
- pilota tłumacza BUT Barbara.
- ubezpieczenie koszty leczenia do 10 tys. Euro, nieszczęśliwe wypadki 2 tys. Euro, bagaż 200 Euro.
Cena nie obejmuje:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodników lokalnych około 1500 koron.
- napoi do kolacji.
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych.
- ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu 2.8% ceny wycieczki.

P r o g r a m w y c i e c z k i.
09.08. 2019 r. (piątek).
Godz. 7.00 – zbiórka na ul. Bonifraterskiej przed głównym wejściem na stadion Polonii i wyjazd do
Niemiec. Kolacja i nocleg w okolicach LUBEKI. Zwiedzanie centrum miasta.
10.08.2019 r. (sobota).
Śniadanie. Przejazd do PUTTGARDEN i prom do DANII do miasteczka RODBY. Rejs około 2 godziny.
Przejazd do KOPENHAGI i zwiedzanie miasta. ZAMEK KRÓLEWSKI, PAŁAC CHRISTIANSBORG siedziba PARLAMENTU.STARY PORT NYHAVN , SYRENKA - SYMBOL MIASTA. Zakwaterowanie w
hotelu. Kolacja. Dla chętnych wieczorne zwiedzanie PARKU TIVOLI z pięknymi ogrodami i wieloma
atrakcjami parku rozrywki.
11.08.2019 r. (niedziela).
Po śniadaniu przejazd do ROSKILDE miasta założonego przez wikingów w X w., miasto było pierwszą
stolicą Danii. Zwiedzanie KATEDRY z XII w. z mauzoleum duńskich władców (na liście UNESCO).
W programie PAŁAC BISKUPI, MUZEUM OKRĘTÓW WIKINGÓW.
Przejazd do HILLEROD i zwiedzanie ZAMKU FREDERIKSBORG, renesansowej rezydencji królewskiej
z pięknymi ogrodami. Zamek jest malowniczo położony na 3 wyspach pośrodku sztucznego jeziora. Dziś to
siedziba MUZEUM HISTORII NARODOWEJ z kolekcją bezcennych obrazów, sreber, mebli, gobelinów.
W kaplicy pałacowej znajdują się najstarsze organy w Danii z 1610 r.
Przejazd do HELSINGOR przez FREDENSBORG SLOT miasteczko w którym znajduje się letnia
REZYDENCJA RODZINY KRÓLEWSKIEJ z pięknymi ogrodami. PAŁAC ZOSTAŁ zbudowany przez
Fryderyka IV dla upamiętnienia traktatu pokojowego ze Szwecją w 1720 r. Zobaczymy słynny ZAMEK
KRONBORG , gdzie William Szekspir umieścił akcję swego najatrakcyjniejszego dramatu - HAMLETA.
Kolacja i nocleg.
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12.08.2019 r. (poniedziałek).
Po śniadaniu przejazd do RUNGSTED. Wizyta w MUZEUM duńskiej pisarki Karen Blixen autorki m.in.
powieści Pożegnanie z Afryką. Przejazd do KORSOR, miasteczka położonego nad Wielkim Bełtem,
najdłuższym wiszącym mostem Europy – 17 km długości, łączącym wyspy Zelandia i Fionia.
Przejazd do ODENSE miejsca urodzenia Hansa Christiana Andersena. Zwiedzanie DOMU I MUZEUM
PISARZA. Spacer wąskim uliczkami starego miasta. Krótki postój w KARTEMINDE. Zobaczymy STATEK
GRZEBALNY WODZA WIKINGÓW z około 2000 r. p.n.e. Przejazd na PÓŁWYSEP JUTLANDZKI do
REBILD BAKKER jedynego duńskiego parku narodowego, z pasmem malowniczych wzgórz, z głębokimi
dolinami, lasami i wrzosowiskami. Kolacja i nocleg.
13.08.2019 r. (wtorek).
Po śniadaniu przejazd przez PÓŁWYSEP JUTLANDZKI , przez CIEŚNINĘ LIMFJORD z odnogami zatok
i wysp. POSTÓJ W WIOSCEP AGGERSBORG z zachowanymi fragmentami murów obronnych
największej twierdzy z czasów wikingów. Przejazd do HIRTSHALS i zwiedzanie OCEANARIUM MORZA
PÓŁNOCNEGO z ławicami ryb, rekinami, płaszczkami i płastugami. Postój w RYBACKIEJ OSADZIE
SKAGEN z pięknymi pejzażami, piaszczystymi plażami, wydmami. Kolacja i nocleg.
14.08.2019 r. (środa).
Przejazd do AARHUS. Spacer po STARYM MIEŚCIE z labiryntem uliczek, KATEDRĄ, MUZEUM
WIKINGÓW z fragmentami oryginalnych wałów obronnych i narzędzi. NOWY RATUSZ z malowidłem
ściennym Hegedorna Olsena „SPOŁECZEŃSTWO LUDZKIE” i Salą Koncertową,.
Zwiedzanie SKANSENU DEN GAMLE BY w którym zgromadzono ponad 60 domów szachulcowych z
całego kraju. Udało się odtworzyć wygląd starego miasta kupieckiego z piekarniami, warsztatami
rzemieślniczymi i innymi punktami usługowymi. Krótki postój w KOLDING ze starym królewskim
zamkiem KOLDINGHUS. Zwiedzanie RIBE, najstarszego i najlepiej zachowanego duńskiego miasta Z
szachulcowymi domami ,ratuszem i imponującą romańską katedrą. Kolacja i nocleg.
15.08.2019 r. (czwartek)..
Po śniadaniu wyjazd do WARSZAWY. Na trasie obiad na koszt uczestników wycieczki. Przyjazd do
WARSZAWY około godziny 23.00.
Z A P R A S Z A M Y!!!!!!!
- przy zapisie wpłata zaliczki w wysokości 30% ceny wycieczki i wybór miejsca w autokarze.
- w autobusie obowiązuje całkowity zakaz palenia, postoje na toaletę i papierosa mniej więcej co 3 godziny.
- Organizator zastrzega sobie zmianę kolejności zwiedzania.

