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Zamki nad Renem i Mozelą 

 

 

 

 

 

Dzień 1 – Heidelberg 

 Przejazd do Heidelbergu, jednego z najpiękniejszch  niemieckich miast. W 

programie spacer po ruinach zamku z największą na świecie beczką na wino, 

fortyfikacje, ogrody, Muzeum Aptekarskie, rynek z zabytkowym ratuszem oraz 

dzielnica uniwersytecka z najstarszym uniwersytetem w Niemczech 

 Spacer po miescie i czas wolny. 

 Przejazd do Frankfurtu nad Menem – najnowocześniejszego miasta Niemiec ze 

słynną dzielnicą bankową. Zwiedzanie miasta obejmujace m.in.: Stare Miasto; kościół 

św.Bartłomieja z XII-XIV w., Saalhof, kompleks budynków dawnej siedziby cesarskiej, 

Dom i Muzeum Goethego, Kościół św. Katarzyny, budynek giełdy, Starą Operę z 

1880r oraz spacer najdroższymi handlowymi ulicami Frankfurtu: Goethestarasse, 

Grosse Bockenheimerstrasse. 

 Wjazd na wieżę widokową, z której rozciąga się fascynujący widok na miasto i okolice 

Dzień 2 – Moguncja i Wiesbaden 

 Przyjazd do Moguncji  - miasta Gutenberga. Spacer po starej części miasta  - rynek 

z zabawną renesansową studnią Marktbrunnen, Knebelscher Hof, gotycki kościół św. 

Stefana z bezcennymi witrażami Marca Chagalla., ratusz, tetniaca życiem ulicą 

Augustianów (Augustinerstraße) i uliczka Kirschgarten, okazałej romańska katedra 

św. Marcina  

 Przejazd do Wiesbaden – stolicy landu Hesja, a jednoczwśnie ekskluzywnego 

kurortu, znanego z term i miejscowego wina 
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Dzień 3 – Rüdesheim i rejs po Renie 

 Przejazd przejazd do Rudesheim i spacer po popularnej ulicy Drosselgasse, z 

możliwością degustacji wina reńskiego w jednej z licznych tawern znajdujących się w 

tej części miasta.  

 Rejs po Renie miedzy Rudesheim a miasteczkiem St. Goarhausen. 

 Wejście na na Skałę Lorelei, wzniesienia nad rzeką Ren, związanego z legendą o 

sławnej czarodziejce. Z punktu widokowego na szczycie skały roztacza się piękna 

panorama doliny Renu.  

 Wieczorem wyjście do typowej niemieckiej tawerny z muzyką i degustacją win 

reńskich.  

Dzień 4 - Miasteczka i zamki nad Mozelą 

 Przyjazd do Beilstein, niewielkiej osady gęsto zabudowanej kamiennymi domkami, 

przypominającymi scenerię z baśni Braci Grimm o śpiącej królewnie 

 Spacer do ruin zamku Metternich 

 Przejazd do miejscowosci Cochem. Zwiedzanie miasteczka, możliwość degustacji 

wina mozelskiego oraz spacer do zamku Reichsburg, jednego z najpiękniej 

położonych zamków w Europie i czas wolny w miasteczku 

 Przejazd do zamku Eltz, średniowiecznej twierdzy, ktora należąca nieprzerwanie od 

swojego powstania do rodu niemieckiej szlacheckiej rodziny von Eltz 

 Przejazd do Boppard 

 Spacer po mieście otoczonym winnicami, położonymi na zboczach rzeki. Wejście do 

kościoła do późno-gotyckiego kościoła św. Sewera z cennymi malowidłami z XIII w., 

przedstawiającymi życie patrona kościoła. 

 

Dzień 5 – Koblencja 

 Przejazd do Koblencji - eleganckiego miasta z najpiękniejszą promenadą 

nadrzeczną w Niemczech. W programie stare miasto,pomnik cesarza Wilhelma, 

Zamek Cesarski, Deutsches Eck - miejsce gdzie Mozela wpada do Renu z 

wzniesionym tutaj monumentalnym pomnikiem jeźdźca na koniu, żuraw portowy, 

malownicze odrestaurowane kamieniczki nad brzegiem Renu i Mozeli z licznymi 

tawernami i restauracjami, romańska kolegiata św. Kastora, Dom Zakonu 

Krzyżackiego. 


