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Kirándulás a Fekete-erdőbe és a Rajna-völgybe
Franciaország – Németország – Svájc
2020. április 22-26.

1. nap: Indulás kora hajnalban Pécsről, ill. Devecserről. – Utazás Ausztrián keresztül Németországba, Freiburgba: séta az óvárosban, a 116 méter magas tornyú, lenyűgöző székesegyház érintésével, majd szabadprogram. – Utazás Franciaországba, a Mulhouse környéki szállásra.
2. nap: Utazás vissza Németországba, festői Titi-tóhoz, ami legkedveltebb német tó, amióta Udo Brinkmann itt horgászott a Klinika című sorozatban: séta és szabadprogram a parti sétányt övező gyönyörű favázas házak között. – Donaueschingen: séta a Duna hivatalos forrásához, amely a Római Birodalom óta a Breg és a Brigach patakok összefolyása. – Utazás Svájcba, Schaffhausen melletti Rajna-vízeséshez, mely Európa legbővizűbb vízesése.
3. nap: Strasbourg, Elzász fővárosa: séta a belvárosban, mely során érintjük a Notre-Dame Katedrálist, a "Petite France" negyed fagerendás házait és csatornáit, a Les ponts couverts hidat, majd szabadprogram. – Colmar, Franciaország egyik legbájosabb kisvárosa, Nagy Károly óta a királyok kedvelt városa: séta a városban, érintve a Petite Venise, vagyis Kis Velence és a The Quartier de la collégiale, a kollégiumi terület, mely tobzódik az olyan bámulatos épületekben, melyek a középkorból, vagy éppen a reneszánsz idejéből származnak.
4. nap: Utazás Németországba, s buszos kirándulás a Glottertalbal, ahol a Klinika (Schwarzwaldklinik) című film helyszínéül Carlsbaut szemelték ki, ami akkoriban Württemberg tartományi gyógyklinikája volt, ma pedig családi rehabilitációs klinikaként működik. – Wolfach, a Fekete-erdő üvegfúvó központja: séta a kisvárosban, mely során meglátogatunk egy műhelyt is. – Látogatás az Eble Óraparkba, ahol a világ legnagyobb kakukkos óráját láthatjuk. – Triberg: séta Németország legnagyobb vízeséséhez, majd a belvárosba az 1000 óra házához, majd szabadprogram. 
5. nap: Meersburg: séta a Bódeni-tó északi partján fekvő városka középkori óvárosában, ahol szűk, kacskaringós utcácskák, fagerendás, virágos ablakos polgárházak és még a mai napig működő piactér varázsolja el a látogatót. – Utazás haza, s érkezés a késő éjszakai órákban.


Utazás: légkondicionált autóbusszal, 2 sofőrrel
Ellátás: félpanzió
Szállás: 4 éj hotelekben, 2 fő/szoba elhelyezéssel

Ár: 126.000 Ft/fő (40 utas esetén), amely tartalmazza az utazást, szállást, félpanziót és a csoportvezetést. 
1 ágyas felár: 35.300 Ft

Az ár nem tartalmazza a belépődíjakat, az idegenforgalmi adót és az utasbiztosítást!

Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie érvényes utasbiztosítással, melyet irodánknál meg lehet kötni, akár csoportos kedvezménnyel is, vagy egy nyilatkozat kitöltésével igazolni kell azt, hogy az utazás idejére rendelkeznek érvényes utasbiztosítással!

A programhoz jó utat kívánva üdvözlettel:
										Dr. Kopári László
Pécs, 2019. november 6.

