Koło SITPChem
Grupa Azoty
Polskie Konsorcjum
Chemiczne Sp. z o.o.
zaprasza na 9 dniową wycieczkę:

Holandia, Belgia, Francja, Niemcy
Rezydencja Królewska Het Loo * Gandawa * Rouen * Wybrzeże Alabastrowe * Étretat *
Honfleur * Caen * Mont Saint Michel * Saint-Malo * Wybrzeże Różowego Granitu * Guimiliau
* Locronan * Quimper * Carnac * Auray * Vannes * Josselin * Rennes * Dolina Loary *
Chenonceau * Chambord * Reims * Strasburg * Würzburg
W programie:
Het Loo – letnia rezydencja królewska w stylu baroku holenderskiego
Gandawa - miasto w Belgii, z pięknymi średniowiecznymi domami cechowymi, kanałami i katedrą z
niezwykłym ołtarzem Baranka Mistycznego
Normandia - średniowieczne zabytki, niezwykłe krajobrazy, urwiska rzeźbione przez fale w białych
kredowych skałach,
Bretania - owiany legendami region Francji, zróżnicowane wybrzeże z poszarpanymi brzegami i
miniaturowymi portami, niepowtarzalny urok kamiennych miasteczek , największe w Europie zjawisko pływów
morskich,
Dolina Loary - słynna ze średniowiecznych i renesansowych zamków usytuowanych nad Loarą i jej
dopływami,
Strasburg – stolica Alzacji, siedziba ważnych instytucji europejskich,
Würzburg – barokowy klejnot Bawarii

Termin: 10-18.09.2022
Ramowy program:

1 dzień (10.09. - sobota) – Tarnów –Holandia
Wyjazd z Tarnowa ok. godz. 4.45, przejazd na nocleg na terenie Holandii.
2 dzień (11.09. - niedziela)- Het Loo - Gandawa - Amiens
Śniadanie, przejazd do rezydencji królewskiej Het Loo, zwiedzanie pałacu i spacer po wspaniałych,
barokowych ogrodach.
Przejazd na teren belgijskiej prowincji Flandria, która w średniowieczu była jednym z największych ośrodków
gospodarczych Europy, a Gandawa - drugim co do wielkości miastem Europy. Spacer po zabytkowym
centrum miasta, z pięknymi średniowiecznymi domami cechowymi i katedrą z niezwykłym ołtarzem Baranka
Mistycznego. Przejazd na nocleg w okolicy Amiens.
3 dzień (12.09. - poniedziałek)– Alabastrowe Wybrzeże - Étretat - Honfleur - Caen
Śniadanie Zwiedzanie rozpoczniemy od stolicy Normandii Rouen. To tutaj w 1431 r. spalono na stosie Joannę
d’ Arc. Będziemy podziwiać gotycką katedrę Notre Dame, której to witraże uwiecznił w swych obrazach sam
Claude Monet. Następnym punktem programu będzie wizyta w kościele St. Maclou - arcydziele gotyku
płomienistego. Następnie przejazd w kierunku Alabastrowego Wybrzeża, by w miejscowości Étretat,
podziwiać wysokie, skaliste klify i skały o oryginalnych kształtach. Postój w Honfleur - jednym z najbardziej
malowniczych portów Normandii. Przejazd w kierunku Caen, miasta zwanego Bramą Normandii, założonego
przez Wilhelma Zdobywcę. Nocleg w okolicach Caen.
4 dzień (13.09. – wtorek)– Caen - Mont Saint-Michel –Saint-Malo – Saint-Brieuc
Śniadanie, przejazd do Mont Saint-Michel, jednego z najciekawszych i najbardziej malowniczych zespołów
zabytkowych we Francji. Opactwo położone jest na skalistej wysepce, połączonej z lądem groblą. W zatokach
Cancale i Mont Saint – Michel, występują najsilniejsze w Europie pływy morskie. Przejazd na Szmaragdowe
Wybrzeże, gdzie w krajobrazie dominują piaszczyste plaże, tajemnicze wąskie zatoczki ze szmaragdowym
kolorem wody, piękne nadmorskie miasta. Wizyta w Saint-Malo, jednym z najchętniej odwiedzanych
kurortów Bretanii, silnie ufortyfikowanego portu, niegdyś miejsce schronienia piratów. Przejazd na nocleg w
okolicach Saint-Brieuc.
5 dzień (14.09. – środa) – Wybrzeże Różowego Granitu - Guimiliau - Locronan – Quimper
Śniadanie, przejazd w kierunku jednego z najpiękniejszych miejsc w Bretanii - Wybrzeża Różowego
Granitu, które tworzą porozrzucane w morzu potężne skały uformowane w przedziwne kształty przez
erozyjną działalność wiatru i morza. Okolica słynie również z ciekawej architektury, bogactwa nadmorskiej
przyrody (rezerwat ptactwa wodnego Archipelag Siedmiu Wysp). Do najpiękniejszych miejsc należą okolice
Ploumanac'h, gdzie kończy się malowniczy szlak pieszy “Ścieżka Celników”; latarnia morska Men Ruz, skąd
roztacza się malowniczy widok na skaliste wybrzeże i morze oraz bajkowy zamek z czerwonego granitu
wybudowany na malutkiej wyspie Ile de Costaérès, następnie przejazd do Guimiliau, gdzie znajduje się
unikatowy, typowy dla Bretanii zespół parafialny, składający się kościoła parafialnego, cmentarza, kostnicy i
kalwarii z ponad 200 postaciami. Następnie postój w miasteczku Locronan, z pięknym rynkiem i granitowymi
domami zdobionymi niebieskimi okiennicami i kolorowymi kwiatami. Przejazd do Quimper, najstarszego

miasta Bretanii, spacer po wybrukowanej starówce położonej pomiędzy korytami rzek Odet i Steir, z
renesansowymi kamienicami, gotycką katedrą świętego Corentina. Nocleg w okolicy Quimper.
6 dzień (15.09. – czwartek) – Carnac - Auray – Vannes – Josselin - Rennes
Śniadanie, przejazd do Carnac, gdzie znajduje się skupisko neolitycznych menhirów, postój w Auray, spacer
malowniczymi uliczkami z szachulcowymi domami, następnie Vannes, które jest doskonałym miejscem
eksplorowania malowniczej Zatoki Morbihan. Przejazd do Josselin, które posiada malowniczą starówkę i
wspaniały zamek książąt Rohan położony nad rzeką Oust, zbudowany w XV w. w stylu gotyku płomienistego.
Przejazd do Rennes, stolicy Bretanii, spacer po mieście. Nocleg.
7 dzień (16.09. – piątek)– Dolina Loary - Chenonceau - Chambord – ok. Paryża
Śniadanie. Przejazd do Doliny Loary zwiedzanie
baśniowego zamku Chenonceau, jednej
z najsłynniejszych królewskich faworyt: Diany de Poitiers i zamku Chambord - największego i
najwspanialszego zamku w Dolinie Loary. Przejazd w okolice Paryża na nocleg.
8 dzień (17.09. - sobota) – ok. Paryża – Strasburg
Śniadanie, przejazd do Reims krótki spacer po starówce, zwiedzanie Katedry, która była miejscem koronacji
wielu francuskich władców, następnie przejazd do Strasburga zwiedzanie: katedra Notre Dame, malownicza
dzielnica Petite France, siedziba Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Przejazd na nocleg na terenie
Niemiec .
9 dzień (18.09. - niedziela) Würzburg – Tarnów
śniadanie przejazd do Würzburga, barokowego klejnotu Bawarii, wizyta w ogrodach Pałacu Biskupiego;
następnie przejazd do Tarnowa. Przyjazd do Tarnowa w godzinach nocnych.
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Uwaga: kwota w PLN płatna w biurze, kwota w EUR płatna u pilota.

Powyższa cena zawiera:



transport autokarem
•
8 noclegów ze śniadaniami w pokojach 2 os z łazienkami (hotele 1*- 4*),
• obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP)
w wysokości 30 zł,
 ubezpieczenie KL i NNW Signal Iduna
 opiekę pilota,

Cena nie zawiera obligatoryjnie płatnych u pilota



biletów wstępu do zwiedzanych obiektów , przewodników lokalnych, taksy klimatycznej, systemu tour
guide: ok. 100 -120 Euro

Cena nie zawiera dodatkowych kosztów płatnych u pilota dla chętnych:






obiadokolacji : ok. 140 -160€
napojów do obiadokolacji płatnych we własnym zakresie
innych kosztów nie wymienionych w ofercie płatnych we własnym zakresie
testów PCR lub antygenowych, jeżeli takie będą wymagane płatnych we własnym zakresie

Uwagi:
-

Ewentualna dopłata dla chętnych do pokoju 1-os ok. 1490 zł
Program wycieczki jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
Istnieje możliwość ubezpieczenia od rezygnacji z wycieczki (ubezpieczenie KIT Signal Iduna rozszerzone
o klauzulę COVID-19 + kwarantanna + choroby przewlekłe) za dodatkową opłatą w wysokości:
5,78% ceny imprezy, płatne najpóźniej do 5 dni od wpłaty zaliczki
- Dla członków SITPChem - po uzgodnieniu – jak co roku do chwili obecnej możliwe będzie dofinansowanie
(wysokość zostanie określona w terminie późniejszym)
- Ze względu na konieczność wcześniejszej rezerwacji chęć skorzystania z obiadokolacji należy zgłosić w
momencie zapisu na wycieczkę.
Informacje i zapisy u kolegi Janusza Majcher tel. 14 637 48 99 tel. zakł. 4899 lub kom. 785 781 119
i/lub w sekretariacie SITPChem

tel: 14 637 28 65

Zaliczka w kwocie: 850 zł płatna na konto SITPChem do dnia 25 lipca 2022 r.
Nr konta: 14 1020 4955 0000 7402 0066 2544
Całkowita dopłata do wycieczki do dnia 16 sierpnia 2022 r.
Wycieczka - jak zawsze do tej pory - organizowana wspólnie z „Eko-Tourist Sp. z o.o. ul. Radziwiłłowska 21/4, 31-026 Kraków

