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Zarząd Stowarzyszenia  Naukowo  –  Technicznego  Inżynierów  i  Techników 

Ogrodnictwa Oddziału Poznańskiego (SITO) ma przyjemność  zaprosić  na organizowaną 

wycieczkę:

Poznań - Praga - Bamberg - Mainau - Altötting - Poznań

         w dniach  27 – 31 sierpnia 2009r.

Zachęcamy do zwiedzania najbardziej atrakcyjnych miejsc Europy do których zalicza  
się Bamberg, przepiękną Wyspę Mainau, Altötting oraz  niepowtarzalną Pragę zwaną też  
"Złotą  Pragą",  "miastem  stu  wież",  "złotym  okrętem  na  Wełtawie",  "Matką  Miast"  
lub  "Sercem  Europy",   której  bogata  historia  ukazuje  się  każdemu  turyście  w  postaci  
romańskich, gotyckich, renesansowych, barokowych i klasycystycznych budowli. 

Natomiast  w  ogrodach  i  parkach  Bambergu  można  obcować  z  przyrodą  w  jej  
najpiękniejszych  przejawach.  Spacery  z  przewodnikiem  po  najpiękniejszych  miejscach 
Bambergu, jak również po Starówce, która jest pod patronatem UNESCO, gwarantują relaks 
i dobre samopoczucie. 

Wartą  zwiedzania  jest  miejscowość  Altötting,  która  znajduje  się  zaledwie  kilka  
kilometrów  od  miejsca  urodzenia  Ojca  Świętego  Benedykta XVI.  „Altötting  jest  sercem 
Bawarii  i  jednym  z  serc  Europy”  –  podkreśla  Benedykt XVI,  wskazując  na  swe  związki  
z sanktuarium maryjnym, które jest najsławniejszym  miejscem pielgrzymek.

Atrakcją  wycieczki  będzie  jeden  z  najpiękniejszych  ogrodów  botanicznych  świata  
na wyspie Mainau na Jeziorze Bodeńskim. Dzięki wpływowi ogromnego jeziora, klimat jest  
łagodny  i  wilgotny,  umożliwiający  uprawę  nawet  subtropikalnych  roślin  bez  osłon.  
Na wyspie rosną pomarańcze, cytryny, granaty, śródziemnomorskie palmy itp. w rosarium;  
znajduje się ponad 1,2 tys. różnobarwnych odmian róż. Równie dużo jest tam odmian dalii.  
Rośliny  nie tylko tworzą barwne, ale także przestrzenne kompozycje.  W centrum Mainau  
stoi  barokowy pałac,  zbudowany jeszcze przez Krzyżaków. Z wyższych punków na wyspie  
w pogodne dni widać ośnieżone szczyty odległych  o kilkadziesiąt kilometrów Alp.

Serdecznie zapraszamy!



Program wycieczki:

27 sierpnia / czwartek / 

 godz. 5.00 zbiórka przed Budynkiem NOT ul. Wieniawskiego 5/9 w Poznaniu

 godz. 5.30 odjazd autokaru

 ok. godz. 15.00    przyjazd do Hotelu  ✰✰✰ w centrum Pragi  

 wieczorny spacer po uliczkach Starego Miasta Pragi 

 obiadokolacja w Hotelu

 nocleg w Hotelu  ✰✰✰ w Pradze

28 sierpnia / piątek / 

 śniadanie w Hotelu  ✰✰✰ w Pradze 

 zwiedzanie Zamku na Hradczanach

  zwiedzanie Wzgórz Wyszehradzkich (Praga) 

 wyjazd z Pragi do miejscowości Bamberg

 rozlokowanie w Hotelu w Bambergu

 obiadokolacja w Hotelu w Bambergu

 czas wolny na zwiedzanie Bambergu 

29 sierpnia / sobota /

 śniadanie w Hotelu w Bambergu

 Msza święta w Kościele w Bambergu

 spacer po Bambergu z przewodnikiem

 wyjazd z Bambergu

 spacer po Monachium  

 wyjazd do Marnau 

 obiadokolacja w Hotelu w Marnau

 nocleg w Hotelu w Marnau

30 sierpnia / niedziela / 

 śniadanie w Hotelu w Marnau

 wyjazd na wyspę Mainau 

        przejazd statkiem na wyspę Mainau, zwiedzanie wyspy i ogrodów

 powrót z Wyspy Mainau do Hotelu w Marnau

 obiadokolacja w Hotelu w Marnau



31 sierpnia / poniedziałek /

 śniadanie w Hoteli w Marnau

 wyjazd do miejscowości Altötting

 zwiedzanie największego w Niemczech Sanktuarium Maryjnego w Altötting

 msza święta w Sanktuarium Maryjnym w Niemczech

 wyjazd do Poznania

 późne godziny popołudniowe przyjazd do Poznania

Kolejność zwiedzania w zależności od sytuacji i okoliczności  może ulec zamianie.

Koszt wycieczki:

CENA: 1.550 zł.  

Świadczenia objęte ceną:

• noclegi w hotelach
• wyżywienie tj. śniadanie, obiadokolacja 
• autokar wersji luksusowej
• usługi przewodnika w Pradze
• opieka i informacja turystyczna pilota
• ubezpieczenie 
• bilet wstępu na wyspę Mainau

Kontakt:
Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne  

Inżynierów i Techników Ogrodnictwa 

Oddział Poznański

ul. Wieniawskiego 5/9

61 – 712 Poznań

tel. 061 853 67 16

sito@sito.poznan.pl

www.sito.poznan.pl



WARUNKI UCZESTNICTWA

Chętni do wzięcia udziału w wycieczce proszeni są o przysłanie do dnia  15 lipca 2009r. 

formularza  zgłoszeniowego  (do  pobrania  ze  strony  www.sito.poznan.pl  lub  faksem: 

0 61 853 67 16) oraz wniesienia opłaty w wysokości 1.550,00 zł. na konto:

PKO BP I/O Poznań nr 35 1020 4027 0000 1202 0031 1654

ING Bank Śląski S.A. O/Poznań nr 13 1050 1520 1000 0022 2507 8258  

z dopisaniem w temacie: udział w wycieczce: 

Poznań – Czechy-Niemcy w dniach 28 – 31 sierpnia 2009r.

Organizator ma prawo odwołać wycieczkę z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej 

liczby zgłoszeń. W przypadku odwołania wycieczki przez Organizatora Strona Zamawiająca 

otrzyma  pełny  zwrot  wpłaconej  zapłaty  na  konto  Organizatora.  W przypadku  rezygnacji 

z wycieczki,  zamawiający może wskazać osobę w zastępstwie.   Zrezygnowanie z udziału 

w wycieczce do dnia 31 lipca 2009r.  spowoduje potrącenie 20% dokonanej wpłaty, tytułem 

kosztów manipulacyjnych. Zamawiający rezygnujący po tym terminie traci całą przedpłatę.

Organizator zastrzega sobie prawo co do kolejności zwiedzanych obiektów.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność nadsyłania 

zgłoszeń.

Serdecznie Zapraszamy!
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