
                                   
Biuro Usług Turystycznych  „ KORSARZ” 

NIEMCY QUEDLINBURG-GOSLAR-WERNIGERODE
JARMARKI ADWENTOWE W TAJEMNICZEJ KRAINIE GÓR HARZU

Termin:  07-08.12.2018    Cena: 530 zł                                                                 
PROGRAM RAMOWY:
1 DZIEŃ:
Wyjazd uczestników o godz. 7:30. Przejazd do miasteczka Halberstadt.
Przyjazd około godziny 13:30.  Zwiedzanie jednego z najstarszych miast niemieckich ze wspaniałą gotycką katedrą, 
domami kanoników i romańskim kościołem Najświętszej Marii Panny. 
Następnie przejazd do pobliskiego Quedlinburga. 
Zwiedzanie miasta, którego Starówka została wpisana na prestiżową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Spacer na wzgórze zamkowe z kościołem św. Serwacego. Możliwość podziwiania panoramy miasta z 
charakterystyczną zwartą zabudową i czerwonymi dachami domów. Przejście przez wąskie uliczki i zaułki na Rynek, 
którego główny punkt stanowi ratusz i fontanna muzykantów z Munzenbergu.
Czas wolny na jarmarku świątecznym, odbywającym się na Rynku ale także w okolicznych uliczkach i zaułkach w 
otoczeniu malowniczych szachulcowych domów, z których słynie miasteczko.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 DZIEŃ:
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu.
Przejazd do Wernigerode - miasteczka położonego około 15 km w linii prostej od najwyższego szczytu Gór Harzu - 
owianego aurą tajemniczości Brocken, znanego jako miejsce sabatów czarownic. Wernigerode, którego szachulcowa 
zabudowa tworzy barwną mozaikę, jest nazywane "kolorowym miastem Harzu".
Spacer wzdłuż głównego deptaku do Rynku z pięknym, bajkowym ratuszem i wagą miejską.
Czas wolny na jarmarku świątecznym, na którym można skosztować lokalnych przysmaków, w tym słynnych sękaczy 
oraz tradycyjnie rozkoszować się smakiem grzanego wina.
Chętni mogą podejść na wzgórze zamkowe, na którym zobaczyć można wspaniały, neogotycki zamek rodu Stolberg-
Wernigerode.
Wczesnym popołudniem przejazd do Goslaru – jednego z najbogatszych miast regionu, którego historia jest 
nierozerwalnie związana z górnictwem. Spacer po starówce, która ze względu na duże walory architektoniczne 
została wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Czas wolny na jarmarku adwentowym na rynku.
Około godziny 16:30 wyjazd w drogę powrotną do Polski.
Przyjazd do Poznania około godz. 23:00.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
• przejazd komfortowym autokarem
• nocleg w hotelu 3*
• śniadanie i obiadokolacja
• opieka pilota
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż

DODATKOWE INFORMACJE:
Wstęp do katedry w Halberstadt – dodatkowy koszt 2 euro.


