UWAGA
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH ORGANIZUJE WYCIECZKĘ

NIEMCY – WIZYTY W FABRYKACH I TARGI MOTORYZACYJNE

BMW – MERCEDES – OPEL – AUDI
Termin wycieczki: 13.09 – 20.09.2019r.
HARMONOGRAM WYCIECZKI:
1 DZIEŃ

Zbiórka uczestników o godz. 22:45. Wyjazd z Bydgoszczy o
23:00
Nocny przejazd przez Polskę i Niemcy do Ratyzbony.
2 DZIEŃ

Przyjazd do Ratyzbony w godzinach porannych.
Wizyta w Fabryce BMW – około 2,5 godz: zapoznanie
zwiedzających z poszczególnymi etapami produkcji
samochodów w ogromnym zakładzie, zatrudniającym 9 tysięcy
pracowników, w którym produkowanych jest aż 7 modeli a z
taśmy produkcyjnej co 57 sekund zjeżdża nowy samochód.
Po zakończeniu zwiedzania przejazd do centrum Ratyzbony i
krótki spacer po historycznej starówce wpisanej na Listę
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO:
- przejście wspaniałym mostem Steinerne Brucke, uznawanym
za jeden z najpiękniejszych nad Dunajem, z którego
rozpościera się piękny widok na Ratyzbonę.
- dominująca w panoramie miasta gotycka katedra, słynąca z
bogatej dekoracji fasady; zwiedzanie wnętrza kościoła (we
własnym zakresie)
- pozostała po czasach rzymskich Porta Pretoria – dawna
kamienna brama
- przejscie malowniczymu wąskimi uliczkami do Rynku.
Po zakończeniu spaceru wyjazd z Ratyzbony i przejazd do
miejsca zakwaterowania w okolicach Füssen.
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
3 DZIEŃ

Po śniadaniu wyjazd na całodniową wycieczkę do bajkowej krainy zamków Ludwika Bawarskiego, położonych
w malowniczej dolinie w otoczeniu potężnych alpejskich szczytów.
Przejście do zamku Neuschwanstein, najbardziej znanego zamku Ludwika II Bawarskiego, będącego jednym z
najbardziej rozpoznawanych i najczęściej odwiedzanych zabytków w Niemczech.
Spacer na malowniczo przerzucony nad przepaścią most Marienbruecke, z którego rozpościera się widok za
zamek Neuschwanstein i otaczające go szczyty górskie.
Przejście do drugiego z zamków w Fuessen – Hohenschwangau, w którym lata dzieciństwa i młodości spędził
Ludwik Bawarski. Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ
Po śniadaniu wyjazd z Füssen i przejazd do GarmischPartenkirchen - jednego z najbardziej znanych zimowych
kurortów w Niemczech. Miejscowość była gospodarzem
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1936 r. – zwiedzanie stadionu
i skoczni narciarskiej. Następnie spacer po okolicznych szlakach
turystycznych. Wejście na platformę widokową AlpspiX. Powrót
do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ
Po śniadaniu wykwaterowania i przejazd do Stuttgartu.
Wizyta w zakładach produkcyjnych Mercedes-Benz Werk
Sindelfingen – fabryce o ponad stuletniej tradycji, w której
produkowane są modele klasy E i S. Zwiedzanie hal
produkcyjnych z przewodnikiem.
Po zakończeniu zwiedzania przejazd do Frankfurtu nad Menem.
Zakwaterowanie w hostelu. Obiadokolacja. Wieczorny spacer po
Frankfurcie: Stare Miasto Römerberg: Steinernes Haus Kamienny Dom mieszczący galerię sztuki, gotycki Kościół Św.
Bartłomieja, Dom Goethe'go wraz z muzeum oraz zabytkowy
Ratusz.
Powrót do hotelu. Nocleg.
6 DZIEŃ
Po
śniadaniu
udział
we
frankfurckich
Targach
Motoryzacyjnych – największych i najważniejszych targach
techniki motoryzacyjnej na świecie. Po południu spacer do
centrum Frankfurtu, zwiedzanie nowoczesnej dzielnicy
biznesowej nazywanej “Frankfurckim Manhattanem”.
Powrót do hostelu, obiadokolacja i nocleg
7 DZIEŃ
Śniadanie. Wykwaterowanie z hostelu i przejazd do pobliskiego
Rüsselsheim. Zwiedzanie zakładów produkcyjnych – głównej
siedziby koncernu Opel. To właśnie w niewielkim Rüsselsheim
przemysłowiec Adam Opel skonstruował pierwszą maszynę do
szycia – moment ten jest uznawany za początek historii
dzisiejszego olbrzymiego koncernu.
Po zakończeniu spaceru z przewodnikiem, obejmującego
poszczególne działy produkcji przejazd do Neckarsulm i wizyta w
fabryce AUDI -Zwiedzanie z przewodnikiem.
W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotna do Polski
około godz. 18:00. Nocny przejazd przez Niemcy i Polskę.
8 DZIEŃ
Powrót do Bydgoszczy około godz. 6:00.
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
przejazd komfortowym autokarem z obsługą 2 kierowców, 5
noclegów w hostelach lub schroniskach młodzieżowych wg
programu; wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji wg programu;
opieka pilota – przewodnika na całej trasie; ubezpieczenie KL i
NNW; Bilety wstępów

Koszt wycieczki: 2200 zł - Kalkulacja przy kursie 4,30 zł / 1 €

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!
Zapisy prowadzi
Tomasz KAŁACZYŃSKI

