ROMANTYCZNY REN 19 – 24 kwietnia 2017 r.
Program:
19. środa - wyjazd z Chrzanowa o godz. 21.00, przejazd nocny z przystankami
na punktach obsługi podróżnych co około 3 godz.
20. czwartek – ok. 9,00 przyjazd do Koblencji, zwiedzanie, ok 16,00
zakwaterowanie w hotelu, kolacja, wieczorny spacer po mieście
(dla chętnych), nocleg.
21. piątek - 8,00 śniadanie, zwiedzanie Eltz, Cochem, Trewir, kolacja, nocleg.
22. sobota - 8,00 śniadanie, zwiedzanie Boppard, Oberwesel, Skała Loreley,
Bingen am Rhein, kolacja, nocleg.
23. niedziela - 7,30 śniadanie, 8,30 wykwaterowanie, zwiedzanie: Moguncja +
rejs po Renie, 17,00 przejazd nocny z przystankami na punktach
obsługi podróżnych co około 3 godz.
24. poniedziałek ok 5,00 powrót do Chrzanowa.
Zakwaterowanie w hotelu SIMONIS w Koblenz-Rübenach
www.hotel-simonis-koblenz.de,
Ren rozsławiła rusałka Loreley. Legenda o rozbijających się o skały, zasłuchanych w jej
pieśni marynarzach wciąż fascynuje turystów z całego świata. Majestatyczną rzekę, wzdłuż
której wyrastają zamki, pałace i średniowieczne miasteczka, otaczają najlepsze w
Niemczech winnice. Romantyzmem urzeka Pałac Stolzenfels w regionie KoblenzStolzenfels, majestatycznie królujący na obu brzegach Renu. Warto też zwiedzić nadreńskie
miasta - Trewir, Koblencję, Moguncję i Boppard. To będzie romantyczna odskocznia od
codzienności - spacer po historycznych centrach i wąskich uliczkach, gdzie potężne katedry i
kościoły piętrzą się nad restauracjami, tawernami i wspaniałymi, starymi budynkami, piękne
promenady nad brzegami rzeki… Niepowtarzalny klimat.
Koblencja. Atrakcją turystyczną jest Deutsches Eck czyli miejsce spływu Mozeli do Renu z
monumentalnym pomnikiem Wilhelma I. Poza tym w Koblencji znajdują się: gotyckorenesansowy zamek książęcy (XIII–XVI wieku), ratusz (XVI wiek, XVII/XVIII wiek, kościół (St.
Castorkirche) (IX wiek), kościół (Liebfrauenkirche) (XII-XV w.), kolegium jezuitów, pałac
elektorski, teatr (XVIII w.), twierdza Ehrenbreitstein przebudowana w XIX wieku.
Trewir pretenduje do miana najstarszego miasta w Niemczech. W roku 16 p.n.e. Rzymianie
założyli osadę o nazwie Augusta Treverorum. Miasto było jednym z centrów
administracyjnych i „podstolic” cesarstwa rzymskiego, miastem rezydencyjnym
Konstancjusza I i jego syna Konstantyna Wielkiego. Za Konstantyna Wielkiego dokonano
podziału Cesarstwa Rzymskiego na cztery prefektury – Wschód, Illyricum, Italia oraz Galia
(centrum – Trewir). Od roku 273 Trewir jest siedzibą biskupów katolickich. W średniowieczu
arcybiskup trewirski był jednym książąt Rzeszy i elektorów Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

W Trewirze zmarła św. Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego, a urodził się Karol
Marks. W 1986 roku rzymskie zabytki Trewiru, katedrę św. Piotra oraz kościół Najświętszej
Marii Panny wpisano na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Moguncja - obecna stolica kraju związkowego Nadrenia-Palatynat, dawna stolica
Arcybiskupstwa Moguncji w czasach Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu
Niemieckiego. W starożytności Moguncja była twierdzą dominującą zachodni brzeg Renu,
jako część północnych kresów Cesarstwa rzymskiego.
Zabytki Moguncji: romańska katedra katolicka pw. św. Marcina i Stefana,
Haus zum Römischen Kaiser z muzeum Jana Gutenberga, Stare Miasto (Altstadt) z wieloma
budynkami z muru pruskiego, późnokaroliński kościół św. Jana, gotycki kościół św. Kwintyna,
barokowy kościół farny św Piotra, kościół św. Szczepana z witrażami Marca Chagalla, pałac
książęcy (Kurfürstlisches Schloß) z XV w., przebudowany w XVI, XVII i XVIII w., historyczna
twierdza (Zitadelle Mainz) z XVII w., Dużą atrakcją turystyczną jest także samo położenie
nad Renem.
Loreley – związana z wieloma legendami skała nad Renem niedaleko Sankt Goarshausen,
wznosząca się około 120 metrów ponad poziom wody. Położona w najwęższym miejscu
Renu między Szwajcarią a Morzem Północnym.

