BURGUNDIA – ALZACJA "Omijane perły Francji"
Burgundia i Alzacja to fascynujące regiony, nie brak tu cennych zabytków. W trakcie naszej podróży będziemy mogli
delektować się sielską atmosferą średniowiecznych miasteczek. Zasmakujemy aromatycznego wina czy skosztujemy
wyjątkowych serów. Codziennie nowe wrażenia w ciekawie zaplanowanej trasie. Spokojny, niemęczący program pozwoli
bez pośpiechu delektować się pięknem każdego miejsca, podziwiać przepych architektury.
TRASA: EGUISHEIM - RONCHAMP - ARC-ET-SENANS - DIJON - AUTUN - BEAUNE - COTE D'OR VEZELAY - OPACTWO FONTENAY - NOYERS-SUR-SEREIN - AUXERRE - CHABLIS - HAUTKŒNIGSBOURG - RIQUEWIHR – RIBEAUVILLE – KAYSERSBERG - COLMAR

TERMIN:
16.08.2021 - 21.08.2021
Cena:
1790 zł
DZIEŃ 1: POLSKA – EGUISHEIM
Zbiórka uczestników wycieczki według rozkładu jazdy. Przejazd przez Niemcy do Francji. W godzinach popołudniowych
przyjazd do Alzacji, leżącej między Renem na wschodzie a masywem Wogezów na zachodzie. Przejazd fragmentem
sławnego Alzackiego Szlaku Winnego - Route du Vin co pozwali poczuć prawdziwą atmosferę regionu. Postój w urokliwym
EGUISHEIM, otoczonym potrójnym pierścieniem umocnień z XIII wieku. Spacer pośród drewniano-ceglanych domów,
tworzących atmosferę niczym z bajki. Ta urocza mała alzacka wioska oferuje kolorowe stare domy z spiczastymi dachami i
fasadami z muru pruskiego. W centrum miasteczka znajduje się, wielokrotnie przebudowywany, zameczek Château SaintLéon IX. To w nim urodził się prawdopodobnie Bruno hrabia Egisheim-Dagsburg przyszły papież Leon IX. Przyjazd do
hotelu, nocleg.
DZIEŃ 2: RONCHAMP - ARC-ET-SENANS – DIJON
Po śniadaniu udamy się do RONCHAMP, aby zobaczyć słynną kaplicę Notre Dame du Haut. Modernistyczne dzieło
francuskiego architekta Le Corbusiera zbudowane w latach 1950 – 1955 zostało uznane za arcydzieło sztuki XX wieku.
Następnie zatrzymamy się w ARC-ET-SENANS, perle XVIII-wiecznej architektury przemysłowej, wybudowanej według
projektu architekta-wizjonera Claude’a Nicolasa Ledoux i wpisanej na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO. Później
zwiedzimy DIJON dawną stolicę Księstwa Burgundii a zarazem dawnego ośrodka handlu korzeniami, składnikami słynnej
musztardy z Dijon. Wizyta w tym mieście przyjemna jest z uwagi na wspaniałą architekturę. Zobaczymy m. in.: kościół
Notre Dame, pałac książąt Burgundii, katedrę St. Benigne, Kartuzję Champmol ze słynną Studnią Patriarchów (Mojżesza)
dłuta dłuta Clausa Slutera. Spacer starą brukowaną ulicą Verrerie, wzdłuż której ciągną się rzędy domów o konstrukcji
szkieletowej. Wizyta w cukierni oferującej specjalność miasta – korzenne ciasteczka. Przejazd do hotelu na nocleg.
DZIEŃ 3: AUTUN - BEAUNE - COTE D'OR
Po śniadaniu zajrzymy do AUTUN, gdzie według tradycji znajduje się grób św. Łazarza. Jednym z najcenniejszych
zabytków miasta jest romańska katedra św. Łazarza (wzniesiona w XII wieku na wzór kościoła opactwa benedyktyńskiego w
Cluny). We wnętrzu świątyni warto zwrócić uwagę na imponujące romańskie kapitele oraz środkowy portal z przepięknym
romańskim tympanonem przedstawiającym scenę Sądu Ostatecznego (nazwanym przez Andre Malraux arcydziełem
„romańskiego Cezanne'a”). Kolejnym cennym zabytkiem Autun są ruiny rzymskiego teatru, dwie antyczne bramy (Porte
Saint-André i Porte d'Arroux), świątynia Janusa oraz fragmenty murów galo-rzymskich. Spacer urokliwymi uliczkami.
Następnie zatrzymamy się w stolicy burgundzkich win w BEAUNE, położonej wśród winnic. Tu znajduje się jeden z
najsłynniejszych zabytków Burgundii, Hotel-Dieu. Ten niezwykły budynek został wzniesiony w 1443 roku jako szpital i
przytułek. Hospicjum pokryte jest wspaniałą kolorową burgundzką dachówką, to prawdziwy średniowiecznej klejnot. Spacer
wąskimi urokliwymi uliczkami. Czas wolny. Następnie podróż przez COTE D’OR, nazywanym Polami Elizejskimi wina, co
nie może dziwić – w końcu powstają tu najbardziej prestiżowe wina na świecie. Przejazd tym szlakiem daje możliwość
podziwiania burgundzkich pejzaży. Powrót do hotelu.

DZIEŃ 4: VEZELAY - OPACTWO FONTENAY - NOYERS-SUR-SEREIN
Po śniadaniu przejazd do VEZELAY, gdzie na skalistym wzgórzu nad głęboką doliną wznosi się bazylika Sainte-MarieMadeleine (tu św. Bernard wygłosił kazanie, które stało się powodem do zorganizowania wyprawy krzyżowej). Najlepiej
udać się do niej pieszo, wspinając się główną ulicą, śladami średniowiecznych pielgrzymów. Czekać będzie na nas spacer
urokliwymi uliczkami połączony ze zwiedzaniem jednego z najważniejszych zabytków średniowiecza, Bazyliki SainteMarie-Madeleine, wpisanej na listę UNESCO. Następnie przejazd do wpisanego na listę UNESCO OPACTWA
FONTENAY, pięknie umiejscowionego w dolinie. Klasztor został założony przez św. Bernarda z Claivaux w 1118 roku.
Architektura klasztoru dąży do wyrażenia piękna w najczystszej i najbardziej oszczędnej formie, z godnie z przekonaniem
św. Bernarda, że wszelkie ozdoby tylko odwracają uwagę od duchowego celu budynku. Romańskie, pozbawione ozdób, lecz
bardzo proporcjonalne krużganki wokół dziedzińca klasztoru znakomicie oddają ducha reguły cystersów. Zwiedzanie
pomieszczeń klasztornych z kościołem, wirydarzem, dormitoriami i kapitularzem. Na koniec udamy się do malowniczej
miejscowości NOYERS -SUR-SEREIN, której przyznano tytuł "najpiękniejszego miasteczka Francji" (taki tytuł nadano
niewielkiej liczbie miast i wiosek we Francji). Czas się tu zatrzymał. Zachował się tu średniowieczny układ ze starymi
domami i murem obronnym. W miasteczku zobaczymy domy z XV i XVI wieku w większości zbudowane z muru
pruskiego, z arkadami, rzeźbionymi belkami, pilastrami i narożnikami. wokół miasteczka ścieżką prowadzącą pomiędzy
średniowiecznymi murami a zakolem rzeki. Przejazd do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 5: AUXERRE - CHABLIS
Po śniadaniu zajrzymy do uroczego miasteczka AUXERRE. Nad miastem dominuje potężna katedra Saint Germain, która
sięga niebios i jest znakiem charakterystycznym tego miasta. Starówka i dzielnica portowa Quartier de la Marine składa się z
typowych zabytkowych drewnianych domów i daje możliwość zaczerpnięcia francuskiego uroku i atmosfery. Spacer po
świetnie zachowanym starym mieście z licznymi maisons à pan-de-bois, powyginanymi domami szachulcowymi. Następnie
udamy się do CHABLIS, żeby posmakować słynnego lokalnego wina. Mimo, że to jedno z najsłynniejszych w świecie
miasteczek produkujących wino, wśród jego wąskich, kamiennych ulic zachował się nastrój sennego dobrobytu. Przejazd do
hotelu, nocleg.
DZIEŃ 6: HAUT-KŒNIGSBOURG - RIBEAUVILLE - RIQUEWIHR – KAYSERSBERG
Po śniadaniu przejazd Alzackim Szlakiem Winnym, wijącym się u podnóży Wogezów. Po drodze będziemy mijać
malownicze miasteczka z domami wzniesionymi z pruskiego muru, o pastelowych barwach. Otaczają je winnice wspinające
się na zbocza wzgórz, których szczytów strzegą ruiny zamczysk. Przejazd choćby fragmentem szlaku pozwala poczuć
prawdziwą atmosferę regionu. Zajrzymy do położonego na skalistym wzgórzu zamku HAUT-KŒNIGSBOURG - początki
tej imponującej twierdzy sięgają XI wieku. Zwiedzimy zamek, który był inspiracją dla wielu artystów i poetów nurtu
romantycznego. Współcześnie ta średniowieczna twierdza stanowiła scenografię do kilku dzieł filmowych. Następnie postój
w malowniczym miasteczku RIBEAUVILLE z XVIII wiecznymi domami stojącymi przy wąziutkich uliczkach. Następnie
zajrzymy do RIQUEWIHR, uchodzącego za najpiękniejsze i najbardziej romantyczne miasteczko w Alzacji. Struktura i
układ miasteczka nie zmieniły się od średniowiecza. Na koniec zajrzymy do Przejazd do pięknego miasteczka
KAYSERSBERG. Spacer do słynnego, ufortyfikowanego mostu i renesansowej fontanny w centrum. Zwiedzanie kościoła
Świętego Krzyża z XII-XV w., zbudowanego z czerwonego piaskowca. Po czasie wolnym powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 7: COLMAR NIEMCY
Po śniadaniu udamy się do średniowiecznego COLMARU – Perły na szlaku wina. Przyjeżdża się tu, aby smakować
zarówno słynne wino, jak i zabytki oraz atmosferę tego malowniczego miasta. Pospacerujemy po starym mieście i po
malowniczych krętych uliczkach dzielnicy Petit Venice przecinanych kanałami. Zwiedzimy także kościoła Dominikanów
(gdzie eksponowany są obrazy m. in.: „Dziewica Maryja z krzewem róż” z XV wieku, słynny Ołtarz z Isenheim dzieło
Mathiasa Grunewalda) oraz kolegiatę św. Marcina (z pięknymi XIV wiecznymi witrażami). Czas wolny. Wyjazd w drogę
powrotną do kraju. W trakcie nocnego przejazdu będą organizowane krótkie postoje.
DZIEŃ 8: POLSKA
Przyjazd na miejsca zbiórek.
Cena zawiera:
- przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, WC),
- 6 noclegów w hotelach, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami,
- 6 śniadań
- opiekę pilota
- ubezpieczenie KL, NW, bagażu.
Cena nie zawiera:
wstępów do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, opłat wjazdowych do miast, przejazdy komunikacją miejską,
systemu Tour Guide, degustacji win, serów, wędlin, opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, opłat klimatycznych.

Dodatkowe informacje:
• Przy rezerwacji wycieczki dla dwóch osób automatycznie zostaje przydzielony pokój 2-osobowy. W przypadku rezerwacji
dla 3 osób zostaje przydzielony pokój 3-osobowy lub pokój 2-osobowy z dostawką (w zależności od dostępności pokoi
w danym obiekcie). Osoby podróżujące samotnie mają do wyboru jedną z dwóch opcji - w cenie podstawowej
dokwaterowanie do pokoju 2 lub 3 osobowego z uczestnikami tej samej płci lub dopłatę do pokoju 1-osobowego w wysokości 350 zł - taką opcję należy zaznaczyć w formularzu rezerwacyjnym.
• Kolejność zapisów na wycieczkę decyduje o zajmowaniu miejsc w autokarze.
• Koszty jednej obiadokolacji we Francji od 15 EUR.
• Orientacyjny koszt na realizację programu 100 - 130 EUR. Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i
jest rozliczana przez pilota.
• Koszty płacone za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich jej uczestników.
• W zwiedzanych obiektach sakralnych obowiązuje odpowiedni ubiór (długie spodnie i spódnice oraz zakryte ramiona).
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. • Przekroczenie granic na podstawie dowodu osobistego (dotyczy obywateli
UE) lub paszportu.
• Trasy łatwe, dostępne dla każdego wędrowca o przeciętnej kondycji, także emerytów.
• Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.

ORGANIZATOR:
ABA TOUR, Halicka 10, 31-036 Kraków, tel.: 668212389 , abatour@abatour.pl, www.abatour.pl

