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LIPSK – WITTENBERGA – JARMARKI ADWENTOWE

13-14 grudnia 2019r.

 1 DZIEŃ:  Zbiórka uczestników o godz. 6:30 Roraty, wyjazd po śniadaniu o godz. 7:45. Przyjazd do Lipska około
południa, zwiedzanie miasta:

Pomnik Bitwy Narodów – uznawany za największy w Europie monumentalny pomnik o wysokości 91 m. 
upamiętniający bitwę pod Lipskiem w 1813r. (zwiedzanie z zewnątrz) Rynek z renesansowym ratuszem, budynkiem 
giełdy i malowniczymi pasażami handlowymi Galeria Mädlera - Historyczny pasaż wzorowany na mediolańskiej 
"Galleria Vittorio Emanuele II" ; w piwnicach znajduje się restauracja "Auerbachs Keller" - miejsce akcji "Fausta". 
Kościoł św. Tomasza i pomnik upamiętniający Jana Sebastiana Bacha, który swoje największe dzieła stworzył właśnie 
w Lipsku. Nowy Ratusz – obecna siedziba władz miasta z charakterystyczną, ponad stumetrową wieżą. Wieżowiec 
Hochhaus i kompleks Uniwersytetu Lipskiego Kościół św. Mikołaja – miejsce protestów zwolenników zjednoczenia 
Niemiec w latach 80 XX . Gewandhaus – słynąca ze znakomitej akustyki sala koncertowa Pobyt na kolorowych, 
pięknie przystrojonych jarmarkach adwentowych, które odbywają się na terenie całego historycznego centrum 
miasta.Chętni mogą udać się na zakupy do galerii handlowej znajdującej się w imponującym, ogromnym gmachu 
Dworca Głównego, który sam w sobie stanowi atrakcję turystyczną. Zakwaterowanie w hotelu w Lipsku. Nocleg.        

 2 DZIEŃ: Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Wittenbergi. Przyjazd do Wittenbergi ok. godz.
11:00, zwiedzanie miasta: zespół zamkowy z XIII wieku wraz z kościołem zamkowym, który jest miejscem spoczynku 
Marcina Lutra i Filipa Melanchtona. rynek z pomnikiem Marcina Lutra. renesansowy ratusz. kościół NMP  – gotycki, 
trójnawowy kościół, z dwuwieżową fasadą. Wewnątrz najważniejszym zabytkiem jest ołtarz główny z tryptykiem, 
gdzie w głównej części znajduje się przedstawienie Ostatniej Wieczerzy, na bocznych skrzydłach przedstawienia 
sakramentu chrztu i spowiedzi. dom Lutra  – dawny dom Marcina Lutra, znajdujący się na dziedzińcu wewnętrznym 
jednego z budynków uniwersyteckich. dom Melanchtona – kamienica w stylu renesansowym, wybudowana dla Filipa
Melanchtona, dom Hamleta  – w domu tym miał mieszkać bohater dramatu Williama Shakespeare’a Hamlet podczas
swoich studiów na uniwersytecie wittenberskim, „Leucorea” – historyczne zabudowania dawnego uniwersytetu 
wittenberskiego, obecnie część Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze, Czas wolny na jarmarku 
adwentowym na Rynku. Chętni mogą udać się na spacer poza historyczne centrum miasta, gdzie można zobaczyć 
realizację jednego z projektów słynnego wiedeńskiego architekta Hundertwassera - budynek obecnego gimnazjum 
lub zrobić zakupy w znajdującej sie tuż przy rynku galerii handlowej.  Około godziny 17:00 - wyjazd do Polski. Powrót 
do Poznania ok. godz. 22:00. 

 CENA: 395 zł 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem lub busem, 1 nocleg ze śniadaniem w hotelu 
w Lipsku lub okolicach, opieka pilota-przewodnika. ubezpieczenie KL i NNW

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowo płatny wstęp do muzeum Marcina Lutra w Wittenberdze – około 8 euro/os.
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