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Lubeka i Hamburg – z wizytą w stolicy 
Hanzy

Termin do uzgodnienia

Program ramowy:

Dzień I 
Wyjazd z miejsca zbiórki we wczesnych godzinach porannych (około 6:00). Przejazd do
Hamburga  –  portowego  miasta  z  bogatą  historią  i  piękną  architekturą.  Zwiedzanie
rozpoczniemy w sercu miasta, czyli na Placu Ratuszowym z neorenesansowym ratuszem.
Następnie  udamy  się  spacerem  do  portu  Landungsbrucken,  kolejno  traktem  Młodych
Panien  udamy się  nad  Biennenalster.  Chwila  czasu wolnego,  dla  chętnych  możliwość
wejścia na wieżę kościoła św. Michała, skąd roztacza się piękna panorama na miasto. Na
zakończenie objazd miasta, podczas którego zobaczymy Targ Rybny, dzielnicę St. Pauli,
kompleks zabytkowych spichlerzy wpisanych na listę UNESCO oraz Hafen City z nowym
symbolem  miasta  –  gmachem  filharmonii.  Przejazd  do  hotelu,  zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg. 

Dzień II
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do Lubeki. Zwiedzanie rozpoczniemy od spaceru
hanzeatycką  Starówką  otoczoną  zewsząd  wodą.  Wpisane  na  listę  UNESCO gotyckie
budowle  zachwycą  nawet  najbardziej  opornego  turystę.  Brama  Holsztyńska  znana  z
pocztówek, ratusz, katedra, szpital św. Ducha czy kościół św. Marii  (z największymi na
świecie  mechanicznymi  organami)  to  tylko  niektóre  z  atrakcji  Lubeki.  Po  zakończeniu
zwiedzania czas wolny.  Dla chętnych możliwość wizyty w marcepanowym raju  – Cafe
Niederregger.  Wyjazd w drogę powrotną,  zakończenie wycieczki  w późnych godzinach
wieczornych.

Cena: 

• dla grupy 45-osobowej –  439 zł/os. 
• dla grupy 40-osobowej –  499 zł/os. 
• dla grupy 35-osobowej –  559 zł/os. 
• dla grupy 30-osobowej –  619 zł/os.
• dla grupy 25 osobowej –  699 zł/os.
• dla grupy 20 osobowej –  779 zł/os.

http://wysockitravel.pl/


W cenie: 

• transport komfortowym autokarem
• zakwaterowanie 1 nocleg
• wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja
• opiekę pilota – przewodnika
• ubezpieczenie turystyczne TU Europa w wariancie Travel World Standard
• podatek VAT
• opłaty parkingowe i drogowe
• 1 opiekun gratis na min. 15 uczestników

Dodatkowo płatne:

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: wieża Kościoła Św. Michała – dorośli – 5 
EUR/os., dzieci – 3,5 EUR/os.

CENY BILETÓW WSTĘPU SĄ ORIENTACYJNE I MOGĄ ULEC ZMIANIE.
PROGRAM JEST RAMOWY, KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE.

KAŻDY UCZESTNIK MUSI POSIADAĆ WAŻNY PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY.

Zapraszamy do współpracy – WysockiTravel.pl


