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Najpiękniejsze zakątki Francji cz. 1
NORMANDIA-BRETANIA-DOLINA LOARY-BURGUNDIA-ALZACJA
(RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI)
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2 DZIEŃ

3 DZIEŃ

4 DZIEŃ

5 DZIEŃ

6 DZIEŃ

godz. 06:45 zbiórka na parkingu przy Muzeum Techniki w PKiN w WARSZAWIE – godz. 07:00
wyjazd, godz. 11:00 odjazd sprzed Dworca Głównego PKP w POZNANIU, przejazd do ESSEN
(Niemcy); nocleg w hotelu
śniadanie, wyjazd do AMIENS – zwiedzanie katedry Najświętszej Marii Panny (XII w., Lista UNESCO),
jednej z największych i najwspanialszych budowli francuskiego gotyku klasycznego, przejazd do bogatej
w zabytki i piękne krajobrazy NORMANDII, źródła inspiracji wielu artystów i malarzy, spacer
po najstarszym francuskim kąpielisku DIEPPE, miejscu letnich plenerów Moneta, Gauguina, Whistlera;
kolacja i nocleg w hotelu w ROUEN
śniadanie, zwiedzanie ROUEN – jednego z najstarszych miast Francji i najpiękniejszego miasta
Górnej Normandii, spacer od katedry Notre-Dame – arcydzieła architektury gotyckiej i najwyŜszego
kościoła we Francji, do placu Vieux-Marche, na którym w 1431 roku spalono Joannę d'Arc, obejrzenie
kościoła St Maclou ze wspaniałą fasadą z pięcioma portalami i najpiękniejszymi we Francji rzeźbami
w drewnie, gotyckiego kościoła St Ouen z witraŜami z XIV w., kościoła Joanny d’Arc, Palais de Justice
w stylu gotyku płomienistego, Wielkiego Zegara ze złotym cyferblatem i płaskorzeźbą Chrystusa
Dobrego Pasterza na sklepieniu bramy pod zegarem, wyjazd na Alabastrowe WybrzeŜe – krótki
postój w połoŜonym na wysokim klifie kąpielisku ETRETAT, którego atrakcją są Drzwi i Igła – skały
wyrzeźbione przez morze, przejazd WybrzeŜem Kwiatowym i Riwierą Normandzką, spacer
po HONFLEUR – jednym z najbardziej malowniczych portów Normandii, kolebce impresjonizmu
i miejscu licznych plenerów malarzy Couberta, Pissarra, Renoira i Cezanna, obejrzenie XV-XVI-wiecznej
zabudowy miasta, przejazd do CAEN – stolicy Normandii w czasach Wilhelma Zdobywcy, w programie
m.in. feudalny zamek (z zewnątrz) oraz romańskie opactwa aux Hommes i aux Dammes z XI w.;
kolacja i nocleg w hotelu w MONDEVILLE k/CAEN
śniadanie, wyjazd do BAYEUX – jednej z najatrakcyjniejszych miejscowości Normandii, dzięki doskonale
zachowanej starówce, przepięknej katedrze Notre-Dame i sławnej na cały świat tkaninie królowej
Matyldy przedstawiającej podbój Anglii, przejazd do COLLEVILLE-SUR-MER – wizyta na połoŜonym
na klifie cmentarzu Ŝołnierzy amerykańskich poległych na plaŜach Normandii w czasie II wojny światowej
(9387 krzyŜy), z którego roztacza się widok na PlaŜę Omaha – jeden z pięciu odcinków desantu
aliantów 6 czerwca 1944 r., zwiedzanie gotyckiego opactwa Benedyktynów p.w. św. Michała oraz
miasteczka w obrębie murów w MONT-ST-MICHEL (Lista UNESCO), jednego z najciekawszych
i najbardziej malowniczych zespołów zabytkowych Francji, zwanego „cudem Zachodu”, połoŜonego
na stoŜkowej wysepce połączonej z lądem groblą, następnie przejazd do BRETANII zachwycającej
dzikim pejzaŜem poszarpanego wybrzeŜa, licznymi pomnikami archeologii, osobliwymi i bogato zdobionymi
budowlami oraz zespołami sakralnymi, największym w Europie skupiskiem zamków i dworów, zwiedzanie
ST-MALO znanego w historii jako „miasto korsarzy” – spacer uliczkami starej cytadeli; kolacja i nocleg
w hotelu w ST-MALO
śniadanie, przejazd drogą prowadzącą po szczycie tamy będącej jedyną w świecie elektrownią wodną
napędzaną siłą przypływów i odpływów morza oraz pełnym zieleni WybrzeŜem Szmaragdowym
do CAP FREHEL – jednego z najbardziej malowniczych przylądków bretońskich, gdzie skały mieniące
się czerwonymi, czarnymi i szarymi barwami wznoszą się na wysokość ok. 70 m, następnie zwiedzanie
jednej z najładniejszych bretońskich katedr w TREGUIER, przejazd wokół PERROS GUIREC
i PLOUMANAC’H trasą wiodącą przez najpiękniejszy odcinek WybrzeŜa RóŜowego Granitu obok
serii fantastycznych formacji granitowych, dającą niepowtarzalny widok na archipelag 7 wysp –
postoje w punktach widokowych, przyjazd do MORLAIX – obejrzenie imponującego XIX-wiecznego
wiaduktu kolejowego zbudowanego z róŜowego granitu (292 m długości i 58 m wysokości), spacer
wąskimi uliczkami historycznego centrum, zabudowanego średniowiecznymi domami szachulcowymi
(XVI w.); kolacja i nocleg w hotelu w QUIMPER
śniadanie, zwiedzanie QUIMPER – zwanego „duszą Bretanii”, głównego miasta rejonu Finistere, spacer
po nabrzeŜu rzeki Odet, obejrzenie bretońskiej zabudowy starówki i gotyckiej katedry św. Corentina,
następnie zwiedzanie parafii (enclos paroissiaux) w PLEYBEN z zespołem sakralnym uchodzącym
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za najbogatszy w Bretanii i w GUIMILIAU z ozdobioną blisko 200 figurami kalwarią, przejazd przez
Park Regionalny D’Armoriqu do baśniowego LOCRONAN, w programie: rynek z zabytkowym
zespołem architektonicznym, kościół i kaplica du Penity z XV-XVI w., stara studnia, renesansowe
kamieniczki, postój na CAP SIZUN – spacer na POINTE DU RAZ francuski „koniec świata”, najdalej
na zachód wysunięty punkt Francji; powrót na kolację i nocleg do hotelu w QUIMPER
śniadanie, wyjazd do CONCARNEAU – portu rybackiego słynącego z pięknego starego miasta,
postój w PONT-AVEN malowniczo połoŜonym nad zalesionym ujściem rzeki Aven, miejscu plenerów
artystów skupionych w tzw. „szkole z Pont-Aven” – spacer „trasą Gauguina” do miejsc, które malarz
uwiecznił na swych obrazach, obejrzenie megalitów z okresu neolitu 3500–750 r. p.n.e. w CARNAC,
spacer po VANNES otoczonym wałami obronnymi, obejrzenie zbudowanego wokół katedry starego
miasta i domów z ryglówką; kolacja i nocleg w hotelu w NANTES
śniadanie, zwiedzanie NANTES – dawnej stolicy Bretanii połoŜonej nad Loarą, obejrzenie XVIII-wiecznego
Place Royale, Teatru Wielkiego, wspaniałego gotycko-renesansowego zamku i katedry św. św. Piotra
i Pawła, wyjazd do ANGERS – stolicy Andegawenii, obejrzenie Apokalipsy – wielkiego zespołu tapiserii
wykonanych w latach 1377–1382 na zlecenie księcia andegaweńskiego Ludwika I Anjou, prezentowanej
w średniowiecznym zamku, przejazd do średniowiecznego miasta SAUMUR, obejrzenie z zewnątrz
XIV-wiecznego zamku oraz wizyta u jednego ze znanych producentów win musujących i win czerwonych
produkowanych z winogron ze szczepu cabernet franc – zwiedzanie piwnic i degustacja; kolacja
i nocleg w hotelu w SAUMUR-DISTRE
śniadanie, wyjazd do FONTEVRAUD – największego i najlepiej zachowanego średniowiecznego opactwa
we Francji, słynącego jako nekropolia królów z dynastii Plantagenetów, następnie zwiedzanie miasteczka
związanego z Joanną d’Arc CHINON, nad którym wznoszą się częściowo odrestaurowane ruiny
ulubionego zamku Plantagenetów i d’AZAY-le-RIDEAU – najelegantszego zamku w dolinie Loary
oraz VILLANDRY z interesującym trzypoziomowym ogrodem, ostatniego wielkiego zamku wzniesionego
w dolinie Loary; kolacja i nocleg w hotelu w SAINT-DOULCHARD k/BOURGES
śniadanie, zwiedzanie w galorzymskim BOURGES słynnej katedry św. Szczepana (XIII w., Lista UNESCO),
późnogotyckiego pałacu mieszczanina Jacquesa Coeura i kościoła św. Piotra (XIII-XIV w.), przejazd
do BURGUNDII, zwiedzanie w VEZELAY bazyliki Marii Magdaleny będącej częścią zbudowanego
w IX w. opactwa, stanowiącej arcydzieło architektury romańskiej Burgundii (XII w., Lista UNESCO),
wyjazd do DIJON – stolicy Burgundii zwanej „stolicą musztardy”, jednego z najatrakcyjniejszych
i najbogatszych w zabytki miast Francji, którego historyczne centrum w 2015 r. wpisano na Listę
UNESCO, w programie m.in.: kościół Notre-Dame w stylu burgundzkiego gotyku (XIII w.) z niezwykłą
trzykondygnacyjną fasadą zdobioną gargulcami i słynnym XIV-wiecznym zegarem z Jacquemart,
średniowieczne i renesansowe rezydencje ozdobione wielobarwnymi dachówkami, Pałac KsiąŜęcy
i Stanów Generalnych Burgundii (z zewnątrz), arkadowy plac de la Liberation, katedra św. Benigna
(XIII-XIV w.); kolacja i nocleg w hotelu w BESANCON
śniadanie, wyjazd do ALZACJI – krainy kolorowych domów z pruskiego muru, zwiedzanie bogatego
w zabytki COLMAR, w programie m.in.: spacer uliczkami starego miasta z odrestaurowanymi budynkami
w stylu alzackim z okresu średniowiecza i renesansu, obejrzenie kościoła Dominikanów z XIV-XVwiecznymi witraŜami i słynnym tryptykiem Matka Boska z krzakiem róŜy, Domu Pod Głowami
z ekscentryczną fasadą, XIII-XVI-wiecznej kolegiaty św. Marcina, domu Pfister i słynnego ołtarza
z Issenheim Matthiasa Grunewalda w Muzeum d'Unterlinden, przejazd do STRASBURGA – stolicy
Alzacji i jednej ze stolic Unii Europejskiej, zwiedzanie wpisanego na Listę UNESCO niezwykle cennego
historycznego centrum Grande Ile (Wielka Wyspa) z aŜurową katedrą Najświętszej Marii Panny oraz
bajkową dzielnicą La Petite France z „krytymi mostami” i domami z muru pruskiego; kolacja i nocleg
w hotelu w STRASBOURGU
śniadanie, do godz. 10:30 zwiedzanie STRASBURGA (c.d.), obejrzenie siedzib Rady Europy, Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka i Parlamentu Europejskiego, przejazd do PRAGI; kolacja i nocleg w hotelu
śniadanie, wyjazd do Polski, planowany przyjazd do WROCŁAWIA ok. godz. 14:00, do WARSZAWY
ok. godz. 20:00 – zakończenie imprezy na parkingu przy Muzeum Techniki w PKiN

CENA:

4.900 zł

obejmuje:

przejazd autokarem (30-35 miejsc, klimatyzacja), opłaty drogowe, noclegi w hotelach 2 i 3*
(pokoje 2-os. z łazienkami), 12 śniadań, 11 kolacji, podatki lokalne, opiekę pilota, ubezpieczenie
AXA Travel Kontynenty (KL, w tym włączone choroby przewlekłe i nowotworowe obligo dla kaŜdego
klienta, do sumy ubezpieczenia 30 000 euro, NNW do sumy 5 000 euro, bagaŜ do sumy 1 000 euro,
OC do sumy 50 000 euro), podatek VAT

Dopłata do pokoju 1-osobowego – 1.350 zł

Koszty dodatkowe:
● ok. 120 euro – bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i degustacja w Saumur
● napoje do kolacji

TERMIN:

07.07 – 19.07.2017

