
 

Najpiękniejsze zakątki Francji cz. 3 
 

ALZACJA – BURGUNDIA – SZAMPANIA – LOTARYNGIA 
 

(RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI) 
 

1 DZIEŃ godz. 06:45 zbiórka na parkingu przy Muzeum Techniki w PKiN w WARSZAWIE – godz. 07:00 wyjazd, 

godz. 12:00 odjazd sprzed Dworca Głównego PKP we WROCŁAWIU, ul. Piłsudskiego, przejazd do Niemiec; 
nocleg w hotelu w GIESSEN  

2 DZIEŃ śniadanie, przejazd do Francji, zwiedzanie XII-XIII-wiecznych zabytków architektury romańskiej 
na Alzackim Szlaku Romańskim, w programie m.in.: WISSEMBURG z okazałym romańsko-gotyckim 
kościołem św. św. Piotra i Pawła, klasycystycznym ratuszem, dawnym budynkiem prochowni, kościołem 
Dominikanów, kościołem św. Ulryka oraz XV-wiecznym charakterystycznym budynkiem Magazynu Solnego, 

Maison Stanislas z tablicą upamiętniającą pobyt w Wissembourgu króla Leszczyńskiego, SAVERNE 
z domami z muru pruskiego, obejrzenie tawerny Katz z ozdobną fasadą, zamku Rohan – dawnej siedziby 
arcybiskupów salzburskich (z zewnątrz) i kościoła parafialnego Eglise Notre-Dame, MARMOUTIER 
– opactwo benedyktynów z ozdobną fasadą łączącą style romański i bizantyjski; kolacja i nocleg  
w hotelu w OBERNAI  

3 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie OBERNAI leżącego na Alzackim Szlaku Winnym, u stóp Wogezów, spacer 

uliczkami starego miasta, obejrzenie dzwonnicy (XIII-XIV w., symbol miasta), renesansowego ratusza, 
XVI-wiecznej giełdy zbożowej, neogotyckiego kościoła św. św. Piotra i Pawła oraz renesansowej studni Sześciu 
Wiader, wyjazd do SELESTAT – obejrzenie zabytków obrazujących 1000 lat historii miasta: romańskiego 
kościoła św. Foy, gotyckiego kościoła św. Jerzego, Hotelu Ebersmunster – jednego z najwspanialszych 
przykładów architektury renesansowej, domu Ziegler, nowej wieży zegarowej, dawnej komturii, wieży 
ciśnień Chateau d'Eau i Biblioteki Humanistycznej, przejazd do największego z alzackich zamków HAUT 

KOENIGSBURG położonego na 750-metrowym wzgórzu, z którego roztacza się panorama na Wogezy 
i niemiecki Szwarcwald, zwiedzanie RIQUEWIHR zwanego „renesansową perłą na alzackim winnym 
szlaku”, w programie m.in.: zamek książąt Wirtembergii (XVI w., obecnie Muzeum Poczty), wieża obronna 
Dolder (XIII w.), Baszta Złodziei (XVI w.) oraz fontanna Fontaine de la Sinne (XVI w.), przejazd  
do KAYSERSBERGU – rodzinnego miasta Alberta Schweitzera, obejrzenie szachulcowych domów 
na ulicy de Gaulle’a i ufortyfikowanego mostu na rzece Weiss (XVI w.), ratusza, kościoła św. Krzyża 
oraz ruin zamku z XIII w. górujących nad miasteczkiem; kolacja i nocleg w hotelu w MUNSTER  

4 DZIEŃ śniadanie, spacer po MUNSTER słynącym z produkowanego od VII w. sera Munster, przejazd przez utworzony 
w południowej części Wogezów Park Narodowy Regional des Ballons des Vosges do THANN 
położonego u podnóża Wogezów, w programie m.in. gotycka kolegiata Saint-Thiebaut z monumentalnym 
portalem przedstawiającym 150 scen z życia Najświętszej Marii Panny i 15-metrowej wysokości witrażami 

(XV w.), Wieża Czarowników, ratusz (XVIII w.), synagoga (XIX w.), zwiedzanie opactwa św. Legara 
w MURBACH i MILUZY – spacer po Place de la Reunion, obejrzenie renesansowego ratusza i kościoła 

św. Szczepana z witrażami z XIV w.; kolacja i nocleg w hotelu w BELFORT  
5 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie BELFORT – obejrzenie imponującego posągu lwa autorstwa Bartholdiego oraz 

twierdzy Vaubana (XVII w.), wyjazd do RONCHAMP – obejrzenie kaplicy pielgrzymkowej, jednego 
z największych dzieł szwajcarskiego architekta Le Corbusiera i jednej z najwybitniejszych na świecie 
realizacji modernizmu w architekturze sakralnej, przejazd do LANGRES – jednego z 50 najładniejszych 
miast Francji i rodzinnego miasta Diderota, spacer wzdłuż murów obronnych, od wieży Nawarra do bramy 

galo-rzymskiej i uliczkami starego miasta, obejrzenie z zewnątrz domu Denisa Diderota i ratusza, katedry, 
Placu Diderota, kościoła św. Marcina, następnie postój przy wiadukcie CHAUMONT – jednym z najbardziej 
niezwykłych wiaduktów zbudowanych w XIX w. w Europie (600 m długości i 50 łuków o wysokości  
50 metrów), przejazd do wioski COLOMBEY-les-DEUX-EGLISES – zwiedzanie Muzeum prezydentury 
Charlesa de Gaulle’a w jego posiadłości La Boisserie, odwiedzenie grobu Generała na miejscowym 
cmentarzu, obejrzenie 44-metrowego krzyża lotaryńskiego – symbolu Wolnej Francji; kolacja i nocleg 

w hotelu w TROYES  
6 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie TROYES – jednej z historycznych stolic Szampanii, w programie m.in.: stare 

miasto z XVI–XVIII-wiecznymi domami szachulcowymi, katedra św. św. Piotra i Pawła, dawny kościół 

zakonny św. Urbana, kościół św. Magdaleny z lektorium w stylu Flamboyant, apteka l’Hotel Dieu-le-Comte 
(XVIII w., Muzeum Farmacji), wyjazd do BRIENNE-le-CHATEAU – zwiedzanie Muzeum Napoleona 
w budynku dawnej szkoły wojskowej, w której w latach 1779-1784 uczył się Bonaparte, następnie 

zwiedzanie pałacu ANCY-le-FRANC – arcydzieła słynnego włoskiego architekta Serlio, perły renesansu 



z największą we Francji kolekcją renesansowych fresków, przejazd do AUXERRE – jednego  z najstarszych 
miast Francji, w programie m.in.: XV-wieczna wieża z niezwykłym zegarem, katedra św. Szczepana 
(XIII-XVI w.) i gotycki kościół opacki św. Germana z freskami z IX w., uważanymi za najstarsze we Francji; 
kolacja i nocleg w AUXERRE APPOIGNY  

7 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do SENS – zwiedzanie katedry św. Szczepana – pierwszej we Francji katedry gotyckiej 
(XII w.), wzoru dla wielkich katedr XIII w., obejrzenie pozostałości obwarowań galo-rzymskich i pałacu 

arcybiskupiego, przejazd do FONTAINEBLEAU – zwiedzanie dawnej rezydencji królewskiej, jednego 
z największych we Francji zespołów pałacowo-parkowych (Lista UNESCO), następnie zwiedzanie zespołu 
pałacowo-ogrodowego CHATEAU DE VAUX LE VICOMTE w stylu klasycyzującego baroku, obok Wersalu 
najwybitniejszego XVII-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego we Francji; kolacja i nocleg w hotelu 
w NOGENT SUR SEINE  

8 DZIEŃ śniadanie, przejazd do PROVINS (Lista UNESCO) – zwiedzanie jednego z najlepiej zachowanych 

średniowiecznych miast Francji, w programie m.in.: brama św. Jana, La Grange aux Dimes - dawny 
średniowieczny kryty targ, Plac du Chatel ze studnią i kamiennym krzyżem, górująca nad miastem 
XII-wieczna wieża Cezara, kolegiata Saint-Quiriace oraz otaczające miasto potężne mury obronne, 
Maison romane - najstarszy cywilny budynek w mieście, wyjazd do CHALONS-en-CHAMPAGNE, 
w programie m.in.: katedra Saint-Etienne (XII-XVI w.) – arcydzieło romanizmu, gotyku i baroku, kościół 
Saint-Alpin – najstarszy w mieście, ratusz, kościół Notre-Dame-en-Vaux (Lista UNESCO) – perła architektury 

rzymskiej i gotyckiej, z jednym z największych w Europie karylionem (56 dzwonów), przejazd do królewskiego 
REIMS, w programie zwiedzania m.in.: katedra Notre-Dame (Lista UNESCO) nazywana "Katedrą Aniołów" 
– miejsce królewskich koronacji, najbardziej harmonijna i klasyczna w proporcjach katedra we Francji, 

słynąca z witraży Chagalla, pałac Tau – dawny pałac arcybiskupi (Lista UNESCO), romańska bazylika 
św. Remigiusza (Lista UNESCO) wzniesiona z inicjatywy opata Airarda w latach 1005-1034, wizyta 
u jednego ze znanych producentów szampana – degustacja i zwiedzanie piwnic; kolacja i nocleg 
w hotelu w REIMS  

9 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do PIERREFONDS – zwiedzanie bajkowego, średniowiecznego zamku obronnego, 
przejazd do SOISSONS – jednego z najstarszych miast w północnej Francji, w programie m.in.: pozostałości 
kościoła i klasztoru St. Jean-des-Vignes (XIII-XIV w.), katedra św. św. Gerwazego i Protazego (XII-XIII w.), 
Plac św. Piotra, ratusz, opactwo św. Legara (XI-XVII w., z zewnątrz), przejazd do LAON – zwiedzanie 
Górnego Miasta ze wspaniałą starówką i wczesnogotycką katedrą Notre-Dame słynącą z kamiennych 
wołów wystających z wież, jedną z najstarszych (1155-1235) i najpiękniejszych we Francji, pałacem 

biskupim (XIII w.), murami obronnymi z bramami m.in. Porte des Chenizelles i Porte d'Ardon, następnie 
zwiedzanie CHARTEVILLE MEZIERES – rodzinnego miasta poety i podróżnika Artura Rimbaud, 
w programie: XVII-wieczny Place Ducale otoczony pięknymi kamienicami z arkadami, jeden z największych 
i najbardziej imponujących placów we Francji, ratusz, monumentalny zegar Grand Puppeteer na fasadzie 
Międzynarodowego Instytutu Lalkarskiego; kolacja i nocleg w hotelu w SEDAN  

10 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do DOUAUMONT – zwiedzanie Ossuarium i Cmentarza Narodowego upamiętniających 

setki tysięcy żołnierzy poległych na polach bitewnych pod Verdun, przejazd do VERDUN – zwiedzanie 

podziemnej cytadeli wybudowanej w 1624 r. według projektu Vaubana, odgrywającej kluczową rolę 
w czasie bitwy pod Verdun, przejazd do LUNEVILLE – zwiedzanie rezydencji wzniesionej przez króla 
Leszczyńskiego, następnie zwiedzanie NANCY przebudowanego z inicjatywy króla Stanisława Leszczyńskiego, 
w programie m.in.: Plac Stanisława (Lista UNESCO), ratusz, budynek opery i teatru, łuk triumfalny, 
fontanny i pomnik króla Leszczyńskiego, Porte de la Craffe – najstarsza brama miasta (XIV w.), pałac 
książęcy – dawna siedziba książąt Lotaryngii (z zewnątrz), bazylika Saint Epvre z 74 witrażami; kolacja 

i nocleg w hotelu w NANCY  
11 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do METZ – stolicy Lotaryngii, w programie m.in.: kaplica Templariuszy (XII w.), bazylika 

św. Piotra – jeden z najstarszych kościołów w Europie (380 r.), Palais du Gouverneur, spacer promenadą 
wzdłuż Mozeli do mostu Moyen, ratusz, katedra św. Szczepana z trzecią najwyższą nawą we Francji 
i największymi na świecie witrażami, XVIII-wieczny Plac d’Armes, Plac de la Comedie, opera i teatr, 

kościół Neuf, most des Mortes, przejazd do NORYMBERGI; nocleg w hotelu  
12 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do Polski, planowany przyjazd do WROCŁAWIA ok. godz. 16:00 (Dworzec Główny PKP), 

do WARSZAWY ok. godz. 21:00 – zakończenie imprezy na parkingu przy Muzeum Techniki w PKiN 
 

CENA:   4.750 zł 
obejmuje:  przejazd autokarem (30-35 miejsc, klimatyzacja), opłaty drogowe, noclegi w hotelach 2-4* 

(pokoje 2-os. z łazienkami), 11 śniadań, 9 kolacji, podatki lokalne, opiekę pilota, ubezpieczenie 

AXA Travel Kontynenty (KL, w tym włączone choroby przewlekłe i nowotworowe obligo dla każdego 

klienta, do sumy ubezpieczenia 30 000 euro, NNW do sumy 5 000 euro, bagaż do sumy 1 000 euro, 

OC do sumy 50 000 euro), podatek VAT 
 

Dopłata do pokoju 1-osobowego – 1.400 zł 
 

Koszty dodatkowe: 
●  ok. 150 euro – bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i degustacja szampana 

●  napoje do kolacji 
 

TERMIN: 29.04 – 10.05.2017 


