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„Szlak Romaṅski” - tak zatytułowana jest wycieczka po Magdeburgu - stolicy Sakso-
nii-Anhalt. Jej trasa prowadzi nad Łabą, od katedry pw. św. Maurycego i Katarzyny,
jednej z najstarszych budowli sakralnych Niemiec, przez nowo powstałe Muzeum
Sztuki w klasztorze Najświętszej Marii Panny, aż do „Domu Romanizmu”. Wewnątrz wiejskiego kościoła w Pretzien zachwyca późnoromańskie
malowidło wykonane w technice fresco-secco. Klasztor Jerichow, wcześniej siedziba Zakonu Norbertanów, został przez nich zbudowany w okre-
sie późnego romanizmu, z wyrabianej na miejscu cegły palonej. Przez Tangermünde pojedziemy do katedry w Havelbergu, której historia jest
ściśle powiązana z Ottonem I Wielkim. W 1136 roku Havelberg przeszedł w posiadanie brandenburskiego księcia Albrechta-Niedźwiedzia. Kla-
sztor Sióstr Benedyktynek w Arendsee z roku 1184 został ufundowany przez margrabię Ottona I. Salzwedel ze swoim mającym średniowieczne
korzenie starym centrum, zwartym zespołem budynków z muru pruskiego i zachwycającym gotykiem ceglanym, stanowi atrakcję wartą więcej
niż tylko jednej wizyty.

W naszej ofercie znajdują się pokoje w dwu-, trzy- bądź czterogwiazdkowych hotelach, włącznie z posiłkami (według uznania). Przechadzki po
miastach, bilety wstępu i całodzienne przewodnictwo – także z dodatkowymi atrakcjami i odpoczynkiem – oferujemy całorocznie przy jednora-
zowym przyjeździe już 15-osobowej grupy. Ceny uzależnione są od wielkości grupy oraz dostępności oferty. 

Marcin Luter w okresie młodzieńczym uczęszczał do szkoły w Magdeburgu. W 1524
roku powrócił tu i w kościele pw. św. Jana Chrzciciela wygłosił, zgodne ze swoimi
tezami ogłoszonymi w 1517 roku, znaczące kazanie mające na celu reformę
Kościoła Katolickiego. Magdeburg staje się później centrum protestantyzmu, zy-
skując przydomek „Ambona Naszego Pana Boga“. Obecność w mieście wybitnego
gościa przypomina dziś jego pomnik. 
Na parę miesięcy przed swoją śmiercią, będąc jeszcze młodym mnichem zakonu
Augustianów, Marcin Luter po raz pierwszy przybył do Halle (Saale), gdzie wygłosił swoje znamienne kazanie. 
Kiedy zwłoki Lutra w roku 1546 zostały przewiezione z Wittenbergi do Eisleben, w Halle stworzono pośmiertne woskowe odciski rąk i twarzy
reformatora, które można obecnie zobaczyć w Kościele Mariackim (Marktkirche). Marcin Luter stworzył w języku niemieckim pojęcie tolerancji,
którą zdefiniował jako wzajemne poszanowanie się różnych religii. Po 200 latach pietysta Hermann Francke przyczynia się znacząco do
dalszego rozwoju nauk Lutra w Halle - tworzy dla nich realne podstawy, przekształcając sierociniec w miasteczko nauki, w którym dziś znajdują
się różnego rodzaju jednostki kulturalno–oświatowe, obecnie zgłoszone do wpisania na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

W naszej ofercie znajdują się pokoje w dwu-, trzy- bądź czterogwiazdkowych hotelach, włącznie z posiłkami (według uznania). Przechadzki
po miastach, bilety wstępu i całodzienne przewodnictwo – także z dodatkowymi atrakcjami i odpoczynkiem – oferujemy całorocznie przy jedno-
razowym przyjeździe już 15-osobowej grupy. Ceny uzależnione są od wielkości grupy oraz dostępności oferty. 

Wycieczki dla miłośników historii,  krajobrazów,
natury i architektury

Zapraszamy do odwiedzenia owianych legendami i mitami re-
jonów Niemiec. W krainie czarownic, u podnóża gór Harzu, za-
poznacie się Państwo z ich historią z czasów wczesnego
średniowiecza. Zwiedzimy Quedlinburg i kolegiatę, w której
Mieszko I wspólnie z Ottonem I Wielkim obchodził święta wiel-
kanocne. Bogata w historię Katedra Magdeburska pw. św.
Maurycego i Katarzyny, wraz z gimnazjum katedralnym oraz
szkołą św. Wojciecha i św. Brunona czekają, aby odkryć je na
nowo. Także bastiony dawnej twierdzy związane są z historią
– pobytem marszałka Piłsudskiego w Magdeburgu. Czeka na
nas również „Kolorowe Miasto" Wernigerode, słynące z barw-
nych szachulcowych budynków i bajkowego ratusza, jak
i jazda kolejką wąskotorową na najwyższy szczyt Saksonii–An-
halt, Brocken (1142 m n.p.m.).
Oferujemy wycieczki dla miłośników krajobrazów i historii; dla
różnego typu grup zainteresowanych modernistyczną architek-
turą dwudziestolecia Bauhaus lub przyrodą na szlaku parków
należących do Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Bierzemy pod uwagę życzenia uczestników i oferujemy plany
podróży dopasowane do indywidualnych oczekiwań klientów,
uwzględniające ich hobby i pasje.
Wszystko to i wiele więcej oferuje Państwu: Tourenreich - Ar-
chitektur- und Kunstreisen Mitteldeutschland.
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Na terenie Saksonii-Anhalt istnieje trasa historyczna, na którą składa
się 80 budynków w stylu romańskim w 65 miejscowościach, z charak-
terystycznymi dla tej architektury półkolistymi łukami. Niczym perły
nawleczone na sznurek, rozsiane są wzdłuż „Szlaku Romańskiego”. Imponujące katedry, kościółki na skraju drogi, klasztory, a także inne
obiekty warte zwiedzenia, które stanowią symbol godności królów i cesarzy naszego landu oraz piękna naszych krajobrazów. Znane na skalę
światową miasto Quedlinburg wraz z kościołem klasztornym i starym miastem z ponad 1200 budynkami wzniesionymi z muru pruskiego za-
liczone jest przez UNESCO do Światowego Dziedzictwa Kultury.
W Gernode, wewnątrz kościoła klasztornego pw. św. Cyriaka, znajduje się najstarszy Grób Pański na terenie Niemiec, który powstał jako kopia
Grobu Świętego w Jerozolimie. 
Wewnątrz katedry w Halberstadt znajduje się, drugi po Watykanie, największy skarbiec katedralny. Zwiedzanie kolejnych zabytków możemy
uwzględnić na życzenie indywidualne, pod warunkiem pobytu z dwoma noclegami. Możemy ująć w programie także zwiedzanie miejscowości
Wallhausen, w której Henryk I zawarł małżeństwo z Matyldą w 909 roku, jak również cesarski i królewski palatynat w Tiledzie z 972 roku.

W naszej ofercie znajdują się pokoje w dwu-, trzy- bądź czterogwiazdkowych hotelach, włącznie z posiłkami (według uznania). Przechadzki po
miastach, bilety wstępu i całodzienne przewodnictwo – także z dodatkowymi atrakcjami i odpoczynkiem – oferujemy całorocznie przy jednora-
zowym przyjeździe już 15-osobowej grupy. Ceny uzależnione są od wielkości grupy oraz dostępności oferty. Ogólne informacje dotyczące ofert                               

Oferty są przygotowywane indywidualnie, a ich koordynowa-
niem zajmują się wyłącznie wykwalifikowani piloci i przewo-
dnicy turystyczni. Wszelkie szczegóły, w tym przebieg,
harmonogram oraz termin wycieczki pozostają do uzgodnie-
nia.
Chętnie zajmiemy się organizacją spotkań z kierownictwem
towarzystw lub klubów, wraz z opieką tłumacza.
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Dessau oraz „miasteczko nauki” skupione są wokół swych znanych
na całym świecie budynków w stylu Bauhaus, zaprojektowanych przez
Waltera Gropiusa przy współpracy z Karlem Fieglem. “Bauhaus” jako
ikona nowoczesności, wraz z zespołem Domu Mistrza, budynkiem
Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska i budynkami Uczelni Wyższej stanowią znakomite przykłady nowoczesnej architektury różnych epok.
Jednocześnie opowiadają one historię miasta jako centrum przemysłowego, które zasłynęło z budowy samolotów Hugona Junkersa, produkcji
urządzeń gazowych dla przemysłu chemicznego i wytwarzania maszyn.
Wycieczka po osiedlu Torten, na którym znajduje się budynek konsumu, stalowy dom, budynek lotników, a także leżący nad Łabą spichlerz
zbożowy pokazuje rozwój miasta na przestrzeni XX wieku. Idea nowoczesności jest w Saksonii-Anhalt widoczna nie tylko z perspektywy bu-
dynków Bauhausu, wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale także za sprawą Brunona Tauta, który będąc burmistrzem
„budowniczym” już w 1921 roku, za sprawą swego generalnego planu zabudowy Magdeburga, dokonał transformacji pękającego w szwach
miasta na ”Miasto Nowej Woli Budowlanej”. O fakcie tym świadczą m.in. miasto-ogród Kolonia Reform, stanowiące przykład wcielonej w życie
idei budowy miast-ogrodów, ulica Ottona Richtera z ekspresjonistycznymi motywami na elewacjach budynków, osiedle Hermann – Beims jako
wybitny przykład budownictwa społecznego z lat 20. XX wieku, a także osiedla nad błoniami i Cracau.
Nowa architektura budynków stacji radiowo–telewizyjnej MDR i Banku Północnego to, obok gotyckiej katedry na Placu Katedralnym, zwieńczenie
programu wycieczki.
W naszej ofercie znajdują się pokoje w dwu-, trzy- bądź czterogwiazdkowych hotelach, włącznie z posiłkami (według uznania). Przechadzki po
miastach, bilety wstępu i całodzienne przewodnictwo – także z dodatkowymi atrakcjami i odpoczynkiem – oferujemy całorocznie przy jednora-
zowym przyjeździe już 15-osobowej grupy. Ceny uzależnione są od wielkości grupy oraz dostępności oferty. 
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