NIEMCY - kolejny wyjazd ZNAJOMI ZE ZNAJOMYMI z cyklu:
Poznajemy Brandenburgię, Meklemburgię, Pomorze

03.12 oraz 10.12.2022(sobota)
ADWENTOWY JARMARK

WISMAR i Wyspa Poel
oraz inne świąteczne atrakcje
Cena: 228 zł + ok. 6 EUR (płatne w autokarze)
Zapraszamy na kolorowy adwentowy jarmark, świąteczne zakupy i dużo więcej …!!!

Cena zawiera:
* autokar (wyjazd ze Szczecina, Stargardu, Warzemic)
* ubezpieczenie KL i NNW
* zwiedzanie: Wismar i Wyspa Poel
* pilotaż i przewodnictwo Lucyna i Ryszard Kotla
* opiekę pilota
* Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy
* podatek VAT
Możliwe wsiadanie: Stargard - Zintegrowane Centrum Przesiadkowe (6:00), Szczecin – Osiedle
Słoneczne - przystanek komunikacji miejskiej przy KAUFLAND ul. Struga (6:30), Szczecin, ul.
Sambora (7:00), Warzymice – przystanek autobusowy naprzeciw sklepu Czerwona Torebka (7:15)
Serdecznie zapraszamy i cieszymy się na wspólny wyjazd!!!
Lucyna i Ryszard Kotla
Szczegóły i zapisy w biurze KOTLA TRAVEL,
ul. Smolańska 3 app. 117, Szczecin
tel. 608 122 492, biuro@kotlatravel.pl

Program imprezy poniżej

Program wycieczki WISMAR - Jarmark Adwentowy 2022
Wyjazd: zgodnie z ofertą. Zbiórka: 15 min. przed wyjazdem.
Dokument przekroczenia granicy: dowód osobisty
Przejazd do Wismaru autostradą A11 / A20. Krótki postój na Stacji Benzynowej przed granicą.
Wismar - miasto w Meklemburgii, około 45 tys. mieszkańców. Port nad Morzem Bałtyckim. Ze
względu na dużą ilość zachowanych, niezwykle pięknych, obiektów gotyckich wpisane na listę
UNESCO w 2022r.
1648 – 1803 (155 lat) panowanie szwedzkie w Wismarze.
2022 – miasto obchodzi bardzo uroczyście 100 lecie premiery filmu NOSFERATU – Symfonia
Grozy, który nakręcono w Wismarze. Jest to pierwszy film niemiecki ze scenami w plenerze.

Spacer po mieście: Stary Port, Kościół św. Mikołaja, zabytkowa ulica Krämer Str. (miasto
rodzinne Rudolfa Karlstadta, założyciela sieci Domów Towarowych KARLSTADT), Kościół św.
Ducha, Kościół Mariacki, Dwór książęcy, Kościół św. Jerzego, Rynek z piękną, zabytkową studnią,
Most Świń.
Schabbellhaus - dom wybudowany w latach 1569-1571 jako browar i dom burmistrza, obecnie
Muzeum Historii Miasta (fakultatywnie 6 EUR)

A potem już tylko czas wolny na jednym z najpiękniejszych w północnych Niemczech Jarmarku
Adwentowym z olbrzymią choinką, świąteczną atmosferą i straganami z adwentowymi
smakołykami: pieczone banany, migdały, grillowane kiełbaski, adwentowe keksy, wata cukrowa,
a na koniec gorące grzane wino, niemiecki Glühwein i schwedzki Gløgg.
W 2022 odbywają się równolegle 2 Jarmarki: na Starym Rynku i w Starym Porcie.

Objazd Wyspy Poel – siódma co do wielkości niemiecka wyspa (36,34 km² ) na Morzu
Bałtyckim. Coraz częściej odwiedzany rejon wypoczynkowy w Niemczech z bardzo ciekawą
historią i urokliwymi miejscowościami Kirchdorf i Timmendorf.
Przejazd do ROVERSHAGEN Chwila odpoczynku, po pełnym wrażeń dniu, w KARLSLAND
(Truskawkowym Landzie). Wszystko w truskawkach (to nie błąd!).
Największy w świecie zbiór dzbanków do kawy (27.390 szt.!) wpisany do Księgi Guinnesa.

Powrót do SZCZECINA przez Niemcy autostradami A20 i A 11.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności.
Około godz. 22 - 23 przyjazd do Szczecina, a około 23.30 do Stargardu Szczecińskiego.

Szczegóły i zapisy w biurze KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3 app.117, Szczecin
tel. 608 122 492, biuro@kotlatravel.pl

Serdecznie zapraszamy i cieszymy się na kolejne, wspólne poznawanie kraju sąsiadów
z cyklu ZNAJOMI ZE ZNAJOMYMI, a więc jedziemy z Wami !!!
Lucyna i Ryszard Kotla

