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SANGERHAUSEN – VILLE DE SAVERNE – REIMS – PARYŻ - L’HAY LES ROSES 

 
PROGRAM RAMOWY 6 DNI 

 

 
DZIEŃ 1  – 12.06.2023 
Zbiórka uczestników i wyjazd we wczesnych godzinach rannych z Łodzi, kolejno przejazd przez Poznań i Wrocław. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg  w okolice Lipska. 
DZIEŃ 2 – 13.06.2023 
Śniadanie. Przejazd do Sangerhausen. Odwiedzimy największe i jedno z najstarszych ogrodów różanych w Europie. Na 
powierzchni 26 ha zgromadzono tu ponad 6 tysięcy odmian róż, w tym liczne gatunki  dzikorosnące oraz odmiany od nich 
pochodzące. Rozarium jest miejscem zachowania szeregu odmian róż kwitnących jeden raz w roku. Rozarium to może 
pochwalić się bogatymi kolekcjami róż historycznych należących do następujących grup: alba, piżmowych, mchowych, 
centifolii, galijskich, remontantek w dużej ilości odmian. Przepiękne wrażenie sprawiają niezwykłe nasadzenia ramblerów w 
pełni ich rozkwitu. Placówka ta pełni rolę banku genów, służąc do pobierania oczek do okulizacji nowych egzemplarzy róż. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Strasburga. 
DZIEŃ 3 – 14.06.2023 
Śniadanie, po którym przejazd na zwiedzanie jednego z najpiękniejszych ogrodów północnej Alzacji - Ville de Saverne. 
Odwiedzimy rozarium założone w 1898 roku, m.in. z inicjatywy Petera Lamberta i Louisa Waltera znanych ówcześnie 
hodowców róż. Na powierzchni 1,5 ha rośnie 8,5 tysiąca róż w 550 odmianach i gatunkach. Jest to najważniejsze założenie 
różane we wschodniej Francji  i drugie pod  względem roku założenia zaraz po L'Hay-Les- Roses. Dzięki niemu alzackie miasto 
Saverne (niem. Zabern, pamiętajmy wszak, że jesteśmy na spornym pograniczy francusko-niemieckim))  zyskało przydomek 
"Miasta Róż". W rozarium organizowane są seminaria, wykłady i konkursy na tematy różane. W miejscowym sklepie można się 
zaopatrzyć w różnego rodzaju wyroby wytwarzane z róży: soki, konfitury, nalewki, i tym podobne artykuły. Przejazd do Reims 
– miasta koronacji królów francuskich. Spacer po mieście, zobaczymy katedrę Notre Dame de Reims nazywaną „Katedrą 
Aniołów”, pomnik Ludwika XV i Joanny d’Arc, Wrota Marsa – rodzaj łuku triumfalnego, ratusz. Przejazd na obiadokolację i 
nocleg w okolice Paryża. 
 



 

 

DZIEŃ 4  – 15.06.2023 
Śniadanie. Przejazd do Paryża. Udamy się do serca Lasku Bulońskiego – do Parku Bagatelle. To jeden z pierwszych założonych 
we Francji ogrodów angielskich z elementami architektury chińskiej. Groty, wodospady z szumem wpadające do małych rzek, 
urokliwe mostki i ukryte wśród drzew łagodne ścieżki przyciągają miłośników zieleni. Ogród składa się z mniejszych ogrodów 
tematycznych, założonych na początku XIX wieku. Najbardziej znaną częścią Parku Bagatelle jest położony w sąsiedztwie 
oranżerii ogród różany. Kolekcję stanowi blisko 1 000 odmian róż, przede wszystkim nowych odmian. Prawie przez cały sezon 
park zachwyca kolekcjami roślin cebulowych, piwonii, kosaćców, lilii wodnych, dalii, powojników, a także unikalnych odmian 
drzew i krzewów. Uczestnictwo w konkursie różanym i inauguracji rabaty z polskimi odmianami. Czas wolny na samodzielne 
zwiedzanie i zakupy. Popołudnie po zakończeniu konkursu, spędzimy na Polu Marsowym, w okolicy Wieży Eiffla. Na 
zakończenie dnia odbędziemy rejs po Sekwanie. Podziwianie uroków miasta z perspektywy rzeki. Obiadokolacja. Powrót na 
nocleg. 
DZIEŃ 5 – 16.06.2023 
Śniadanie. Przejazd do L’Hay-Les-Roses. Udamy się do rozarium Val-de-Marine, niezmiennie pasjonującego botaników. Twórca 
ogrodów Jules Gravereaux nawiązywał kontakty z ogrodami botanicznymi, szkółkami i rozariami na wszystkich kontynentach z 
zamiarem stworzenia najpełniejszej w historii kolekcji rodzaju Rosa. Przy pomocy architekta krajobrazu Edwarda Andre 
powstała mistrzowska kompozycja rabat, łuków, pergoli, trejaży i magicznej, lustrzanej sadzawki. Obecnie ekspozycja obejmuje 
około 16 000 roślin, w tym około 3 500 odmian historycznych należących do wszystkich grup. Przejazd na obiadokolację i nocleg 
w okolice granicy francusko – niemieckiej. 
DZIEŃ 6 – 17.06.2023 
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wyjazdu w późnych godzinach wieczornych. 
 
TERMIN:       12 – 17.06.2023 
CENA:      2390 PLN + 70 EUR 
   
ZAPEWNIAMY: 
- komfortowy przejazd na całej trasie 
- 5 noclegów w hotelach **/***, pokoje 2-3 os. z łazienkami, 
- 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 
- opiekę i informację turystyczną pilota, 
- ubezpieczenie KL wraz z następstwem chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 15 000 zł, do 10 000 zł w RP 
- bilety wstępu i inne wydatki programowe, 
- opłaty na TFG i TFP 
UWAGI:   
- program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom 
- niezbędny dokument: dowód osobisty lub paszport 
- zalicza w wysokości 30 %, reszta do 12.05.2023 
- dokumenty, z którymi należy się zapoznać znajdują się na www.frater.pl/files,Dokumenty 
 

http://www.frater.pl/files,Dokumenty

