
 

 

 

SZLAKIEM TYROLSKIM 

 

RATYZBONA · KUFSTEIN · DOLINA WOLDSCHONAU · MARKBACHJOCH 
WODOSPADY KRIMML· WATTENS· ZAMEK AMBRAS · INNSBRUCK · BERGISEL · 

BOLZANO · MERANO · OGRODY · TRAUTTMANSDORFF · MERAN 2000 
PROGRAM RAMOWY 7 DNI 

DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników i wyjazd z Łodzi we wczesnych godzinach porannych.  Przejazd do 
średniowiecznego miasta położonego nad Dunajem – Ratyzbony. Spacer po mieście - najpiękniejszy 
widok rozpościera się z XII-wiecznego kamiennego mostu. Zobaczymy m.in. Katedrę św. Piotra – 
najwspanialszą gotycką budowlę w Bawarii, Eselturm, Stary Ratusz, benedyktyńskie opactwo św. 
Emmerama z VIII w.: kościół główny, mały kościół parafialny św. Ruperta i wieżę dzwonniczą. Przejazd 
na obiadokolację i nocleg.  
DZIEŃ 2  
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Kufstein ze słynną twierdzą. Spacer po historycznym Starym 
Mieście. Zobaczymy m.in.: ratusz, Kościół św. Wita oraz specjalną jego atrakcję - zabytkową uliczkę 
Römerhofgasse, przy której stoją słynne winiarnie. Możliwość zakupu wykwintnych trunków. Następnie 
zwiedzanie Doliny Woldschonau z wjazdem kolejką linową na szczyt Markbachjoch Z kolei udamy 
się do miejscowości Krimml - piesza wycieczka w okolicach największych w Europie Wodospadów 
Krimml.Przejazd trasą widokową przez Przełęcz Gerlos, Dolinę Zillerltal na obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 3  
Śniadanie, po którym przejazd do Wattens, gdzie zwiedzimy „Kryształowe Światy Swarovskiego”. 
Następnie przejedziemy do renesansowego Zamku Ambras – będącej zarazem zamiejscową placówką 
Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu. Jego zasadniczą częścią jest kolekcja Ferdynanda II: Gabinet 
osobliwości - historyczna kolekcja, w której pierwotnie wchodziła również saliera, Galeria portretów 
Habsburgów, Zbrojownie - drugi pod względem ważności zbiór w Austrii, po Arsenale w Grazu. Z kolei w 
samej stolicy Tyrolu: Innsbrucku - zobaczymy m.in.: Katedrę św. Jakuba, słynny Złoty Dach, Hofburg, 
Kościół Dworski z grobowcem cesarza Maksymiliana Habsburga. Czas wolny w centrum. Dla chętnych 
opcjonalnie ( płatne dodatkowo )  przejazd na słynną skocznię narciarską – Bergisel i podziwianie  
panoramy okolicy oraz nowoczesnej, przebudowanej skoczni.  Powrót na obiadokolację i nocleg.  



 

 

 
DZIEŃ 4  
Śniadanie. Przejazd do Bolzano - stolicy Regionu Południowego Tyrolu i prowincji Górna Adyga. 
Spacer po centrum miasta o charakterystycznej włosko-tyrolskiej atmosferze, gdzie przeplatają się 
tradycje kulturowe Włoch i Austrii. Zobaczymy m.in.: Piazza Walter z pomnikiem poety Walthera von der 
Vogelweida, zwany również przedsionkiem miasta, katedrę Najświętszej Maryi Panny będącą symbolem 
stolicy, Piazza delle Erbe z fontanną Neptuna, zaliczaną do 100 najpiękniejszych fontann Włoch, via dei 
Portici - oryginalnie zachowaną jedną z pierwszych ulic pochodzącego z XII w. miasta. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg.  
 

DZIEŃ 5  
Śniadanie. Przejazd do Merano,gdzie zobaczymy m.in.: magiczną starówkę z mnóstwem wspaniałych 
budowli z okresu średniowiecza i belle époque, które służą mieszkańcom po dziś dzień: przykładem jest 
dom zdrojowy Kurhaus i teatr miejski Stadttheater. Niepowtarzalny nastrój panuje przede wszystkim w 
podcieniach kamienic i w wąskich uliczkach najstarszej dzielnicy Steinach. Następnie, w okolicach 
Merano będziemy mieli okazję podziwiać oficjalną wizytówką miasta - Ogrody Botaniczne zamku 
Trauttmansdorff, nazywane przez wielu – najpiękniejszymizałożeniamiogrodowymiWłoch. 
Toprzepięknemiejsce,którejednocześniejestgratkąnietylko dla botaników. Można tu bowiem zarówno 
studiować życie mrówek, podziwiać siedemsetletnie drzewo oliwne, czy czterysta różnych gatunków 
rododendronów, ale również swobodnie spacerować, usiąść w kawiarni nad jeziorem, czy obserwować 
okolicę z platform widokowych. Powrót na obiadokolację i nocleg.  
 

DZIEŃ 6  
Śniadanie. Meran 2000 to przede wszystkim ośrodek narciarski, w którym można znaleźć 30 km tras 
narciarskich, jednak latem trasy zamieniają się w przepiękne hale, z mnóstwem schronisk i punktów 
widokowych, z których można się zachwycać szczytami Dolomitów i Alp Retyckich. Udamy się na pieszą 
wędrówkę łatwym, a zarazem pięknym widokowo szlakiem do jednego ze schronisk. Część trasy 
przejedziemy wyciągiem krzesełkowym. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Augsburga.  
 

DZIEŃ 7  
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. W trakcie przejazdu – obiad. Zakończenie wycieczki w późnych 
godzinach wieczornych.  
 

TERMIN: 15 - 21. 08. 2020  
CENA:     2720 zł  
 
ZAPEWNIAMY:  
• komfortowy przejazd na całej trasie 
• 6 noclegów w hotelach ***, pokoje 2os z łazienkami, 
• 6 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 obiad 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie KL + Assistance z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 2000 € do 10 000 zł w RP  
• opłatę na TFG 
• bilety wstępu, przewodników lokalnych, parkingi i inne wydatki programowe  
 

INFO:  
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom  
• niezbędny dokument: paszport lub dowód osobisty  


