
TREWIR LUKSEMBURG PARYŻ DISNEYLAND NORYMBERGA PRAGA   
 

1 DZIEŃ wyjazd o godz. 18:00, przejazd do Niemiec  
2 DZIEŃ przejazd do TREWIRU, to nie tylko  najstarsze miasto niemieckie, ale 
najważniejsze centrum antycznych zabytków, spacer po ulicach zabytkowego miasta 
połączony ze zwiedzaniem wpisanych na listę dziedzictwa kulturowego 
UNESCO: Porta Nigra - zabytkowej bramy miejskiej będącej fragmentem fortyfikacji 
miejskich, amfiteatr , termy cesarskie, oraz do dziś wykorzystywany most 
Rzymski, przejazd do stolicy jednego z najmniejszych państw Europy,  -
 LUKSEMBURGA którego największą atrakcją jest pałac książęcy zbudowany w stylu 
mauretańskim z katedrą Notre Dame z cennymi barokowymi organami, przejście do 
kościoła św. Marcina oraz kolegium jezuickiego. Właśnie w najstarszej wieży Bramy św. 
Michała w czasie Rewolucji Francuskiej była gilotyna, przejazd do Francji. Luksemburg to 
dziś centrum finansowei siedziba wielu organizacji międzynarodowych, przejazd do 
Francji, obiadokolacja, nocleg.                       
3 DZIEŃ śniadanie, przejazd do centrum PARYŻA - Dzielnica Łacińska: Panteon, Ogród 
Luksemburski, Sorbona, bulwar Świętego Michała, wyspa Cite - katedra Notre Dame, 
kaplica Saint Chapelle, Pałac Sprawiedliwości, Hotel de Ville, godzinny, wjazd 
na wiezę Eiffel'a, obiadokolacja, przejazd do hotelu, wieczormy rejs po Sekwanie, nocleg 
                                                                  

 4 DZIEŃ śniadanie, przejazd do PARKU DISNEYLAND, z licznymi atrakcjami w 5 
krainach tematycznych; DISCOVERYLAND oferuje zapierający dech w 
piersiach rollercoaster Space Mountain, symulator lotów Star Tours oraz zabawę 
w Buzz Lightyear Laser Blast; FANTASYLAND- Small World - rejs po wspaniale 
urządzonym mini-świecie pełnym tańczących lalek w strojach różnych narodów, oferuje 
zwiedzanie Le Château de la Belle au Bois Dormant - zamku Śpiącej Królewny, a chwilę 
potem lot nad dachami Londynu z Piotrusiem Pan’em, mami zakamarkami Labiryntu Alicji 
z Krainy Czarów i bawi Szalonymi Filiżankami wirującymi dookoła własnej 
osi; ADVENTURELAND to  podróż z Piratami z Karaibów, przejażdżka kopalnianą 
kolejką Indiana Jones et le Temple du Péril; FRONTIERLAND –
 Big Thunder Mountain dla miłośników Dzikiego Zachodu a także  rejs parowcem, których 
niezliczone ilości pływały kiedyś po Missisipi, obiadokolacja, wyjazd w kierunku 
Niemiec.                                                                                                                    
 5 DZIEŃ śniadanie, przejazd do NORYMBERGI, zwiedzanie drugiego co do wielkości 
miasta Bawarii, zniszczonego w czasie wojny, m.in.: Kaiserburg – monumentalny zamek 
cesarski górujący nad miastem, dobrze zachowane średniowieczne obwarowania miejskie 
okalające Stare Miasto, renesansowy ratusz, późnogotycka studnia Schöner Brunnen w 
kształcie wieży, kościół św. Sebalda i kościół św. Wawrzyńca, w których podziwiać można 
dzieła Wita Stwosza, kościół Najświętszej Maryi Panny, zespół zabytkowe zabudowy 
mieszczańskiej – Dom Albrechta Dürrera i Dom Tucherów, następnie wizyta 
pod Pałacem Sprawiedliwości, gdzie odbył się słynny proces norymberski 
nazistowskich zbrodniarzy wojennych, wyjazd do 
Czech, obiadokolacja, nocleg                                       

 6 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie Pragi: pałac Czerninów, kompleks 
wzgórza hradczańskiego - zamek praski, gotycka katedra św. Wita z grobowcem św. Jana 
Nepomucena, krypty królewskie, Złota Uliczka, mury obronne, zejście na Małą Stranę - 
starą dzielnicę kupców, kościół św. Mikołaja, most Karola, Rynek Staromiejski, gotycki 
ratusz, spacer po żydowskiej dzielnicy Josefov., obiadokolacja, powrót do kraju 
w póżnych godzinach nocnych.  
Cena zawiera : transport, śniadania, obiadokolacje, nocleg w hotelu, wstęp do Parku 
Disneyland ( uczestnicy powyżej 18 lat dopłata 18 e)  ubezpieczenie NNW i KL.   
Cena nie zawiera opłat za  bilety wstępu, rejsu statkiem, metro, oraz opłat za 
ewentualnych lokalnych przewodników, na ten cel należy przeznaczyć około 45 e  

CENA:   550 zł + 175 € 

 


