Biuro KOTLA TRAVEL ma przyjemność zaprosić Panią/Pana na
kolejną wycieczkę z cyklu:
Poznajemy kraj sąsiadów: Niemcy NIEDERSACHSEN (Dolna Saksonia)

16 – 18.07.2021 (piątek – niedziela)
GÓRY HARZ Kraina czarownic
Część zachodnia
Cena: 890 zł + ok. 90 EUR (płatne w Niemczech)*

Lista rezerwowa
WOLFENBÜTTEL - HORNBURG - GOSLAR - WERNIGERODE
- miejsce zlotu czarownic BROCKEN - BAD HARZBURG

* Płatne w EUR: atrakcje programowe (muzea, rejsy, ciekawostki regionalne), transport lokalny,
parkingi, przewodnictwo i oprowadzanie, dodatkowe posiłki, …….)
Wyjazd:

Stargard (6:00), Szczecin - Słoneczne (6:30) - Szczecin (7:00) - Warzymice (7:15)
Cena zawiera:
* 2 noclegi w hotelu 4* pok. 2os. z łaz., dopłata do pok. 1os.: 200 PLN /2 noce
* 2 śniadania (bufet z napojami) i 2 obiadokolacje
* 1 x poczęstunek w godzinach południowych
* autokar klimatyzowany
* wstępy do zwiedzanych obiektów
* kolejka wąskotorowa na szczyt BROCKEN 1.142 m npm.
* ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, choroby przewlekłe
* opiekę pilotów: Lucyna i Ryszard Kotla
Cena nie zawiera:
* napojów do kolacji
Serdecznie

zapraszamy i cieszymy się na wspólny wyjazd!!!
Lucyna i Ryszard Kotla

Program wycieczki

Szczegóły i zapisy w biurze KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, Szczecin
tel. 608 122 492, 501 357 034 biuro@kotlatravel.pl, www.kotlatravel.pl

KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, Szczecin, 608 122 492, 501 357 034
1 dzień
Wyjazd (zbiórka 10 min przed odjazdem!!!!!):
Stargard Zintegrowane Centrum Przesiadkowe (6:00),
Szczecin - Osiedle Słoneczne ul. Struga KAUFLAND (6:30),
Szczecin ul. Sambora (7:00),
Warzymice przystanek CZERWONA TOREBKA (7:15).
Przejazd autostradą do szachulcowego miasta Wolfenbȕttel.
Chwila odpoczynku w niecodziennej, pięknej, pełnej kwiatów kawiarni przy deptaku
(poczęstunek w cenie).
Zwiedzanie: pałacu Welfów (ród książęcy, z którego pochodzili m.in. car Rosji IWAN VI
i Wiktoria Hanowerska, od 1837 królowa Anglii, a od 1877 cesarzowa Indii) oraz głównego
kościoła ewangelickiego pw. Matki Boskiej z pamiątkami po Zofii Jagiellonce, żonie księcia
brunszwickiego Henryka II, córce Zygmunta Starego i Bony Sforzy. Obejrzymy też Rynek i Małą
Wenecję w Wolfenbȕttel.

Z Wolfenbȕttel przejazd do romantycznego, prawie w 100% szachulcowego miasteczka
Hornburg.
Tu urodził się papież Klemens II i nakręcono kilka pełnometrażowych filmów wykorzystując
historyczną zabudowę jako scenerię do zdjęć.

Przyjazd na kolacje do Goslar. Miasto założone w 922 r, 100 lat później jedna z najważniejszych
siedzib cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Ponad 1500 domów szachulcowych, od 1992 r.
wpisane na Światowa Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Zakwaterowanie w eleganckim hotelu 4* z basenem przy samym Starym Mieście.

Po kolacji spacer na Stare Miasto

2 dzień
7:30 po śniadaniu w hotelu wyjazd do Wernigerode.
Przejazd zabytkową kolejką wąskotorową na najwyższy szczyt Gór Harz BROCKEN owiany
legendami, opisany w FAUST-cie J.W. Goethego i znanym z Nocy Walpurgii (opera FAUST
Charlesa Gounoda). Właśnie tu odbywają się nocne światowe zloty czarownic (największy
światowy zlot zawsze!!! 31.04/1.05).

Może będziemy mieć szczęście i zobaczymy tajemnicze zjawisko Widmo Brockenu.
Zwiedzanie Brockenhaus.
Czas wolny na przerwę lunchową na Brocken (duża restauracja samoobsługowa i kilka barów).
Powrót kolejką do kolorowego Wernigerode. Spacer deptakiem, rynek, ratusz, pałac.
Powrót na kolację do hotelu w Goslar.

Po kolacji czas wolny (możliwość skorzystania z atrakcji hotelu, np. z basenu lub spacer po
Starym Mieście).
Dla chętnych spacer do starej, stylowej restauracji na zboczu Gór Harz z tarasem, z którego można
podziwiać piękną panoramę miasta i gór.
3 dzień

Po śniadaniu spacer zabytkowymi uliczkami Goslar (miedzy innymi dom rodziny przemysłowców
Siemens), a następnie zwiedzanie pałacu cesarskiego.
Około godz. 11 wyjazd do Bad Harzburg. Uzdrowisko i kurort wypoczynkowy od 1831 r.
Spacer deptakiem, park zdrojowy z pięknym, historycznym Domem Zdrojowym.
Czas wolny na lunch.
Godz. 15:00 - 15:30 wyjazd do Polski.
W godz. 21:00 - 22:00 przyjazd do Szczecina (ul. Sambora), następnie Szczecin
ul. Struga (Sanktuarium) i Stargard (Zintegrowane Centrum Przesiadkowe).

Cieszymy się na wspólny wyjazd
Lucyna i Ryszard Kotla

Szczegóły i zapisy w biurze KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, Szczecin (godz. 11 – 17)
tel. 608 122 492 , 501 357 034 biuro@kotlatravel.pl, www.kotlatravel.pl

