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ŚLADAMI ŚW. HUBERTA – PATRONA MYŚLIWYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAMBERG – LUKSEMBURG – REIMS – AMIENS – ROUEN – BAYEUX – DUNKIERKA – ANTWERPIA – BRUKSELA – SAINT 
HUBERT - LIEGE - MAASTRICHT –ROTTERDAM – HAGA  

 

PROGRAM RAMOWY  8 DNI 
 

DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników i wyjazd w godzinach wczesno porannych. Przejazd do Bambergu. Zwiedzanie Starego Miasta, wpisanego 
na listę UNESCO: m.in.: cesarska katedra, ratusz na wyspie. Dalszy przejazd na obiadokolację i nocleg.  
DZIEŃ 2 
Śniadanie. Przejazd do Przejazd do Luksemburga – stolicy Wielkiego Księstwa. Zwiedzanie miasta. Zobaczymy m.in.: Plac 
Konstytucji, Katedrę Notre Dame, Pałac Książęcy, fragmenty cytadeli, klasztor kapucynów z 1623 r. (obecnie teatr), ratusz z 
1830 r. w stylu klasycystycznym, budynek filharmonii luksemburskiej z 2002 r. Odwiedzimy również Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej MUDAM, mieszczące się w  dzielnicy Kirchberg, tej samej, w której znajdują się wszystkie unijne instytucje. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg.  
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Przejazd do Reims - miasta koronacji królów francuskich. Zobaczymy katedrę Notre Dame de Reims nazywaną 
„Katedrą Aniołów” w związku z bogatą dekoracją rzeźbiarską oraz witrażami Marca Chagalla. Zobaczymy także Pałac Biskupi 
z Bazyliką Saint Remy – miejscem wiecznego spoczynku królów koronowanych w katedrze. Spacer po mieście: pomnik Ludwika 
XV i Joanny d’Arc, Wrota Marsa – rodzaj łuku triumfalnego, ratusz. W Reims mają swoją siedzibę słynni producenci szampana, 
m.in. Muum, Pommery, Taittinger. Dalszy przejazd do Amiens. Nawiedzimy Katedrę pw. Najświętszej Maryi Panny, będącą 
jedną z najwspanialszych budowli francuskiego gotyku. Katedra jest trójnawowa, posiada dwie wieże, a jej fasadę zdobią trzy 
portale, galeria królów z 22 posągami oraz wielka rozeta witrażowa. Rzeźbienia katedry należą do najznakomitszych 
przedstawicieli XIII-wiecznej sztuki gotyku. Krótki spacer po mieście. Kolejno przejazd do Rouen, miasta obfitującego w piękne 
gotyckie budowle, jak katedra oraz kościoły Saint-Quen, Saint’ Mccullough. Historia stolicy Normandii związana jest z Joanną 
D’Arc, spaloną na placu Vieux-Marche w 1431 r. Przejazd na obiadokolację i nocleg.  
DZIEŃ 4 



 

 

Śniadanie. Przejazd do Bayeux. Nawiedzimy okazałą gotycką katedrę Marii Panny (Cathédrale Notre-Dame de Bayeux). 
Będziemy również mieli okazję na własne oczy zobaczyć m.in. słynną średniowieczną Tkaninę z Bayeux (Tapisserie de Bayeux). 
Płótno wykonane zostało prawdopodobnie w 1077 roku przez ówczesnych angielskich tkaczy z Canterbury na polecenie 
normandzkiego biskupa Odona z Bayeux. Tkanina ma 50 centymetrów długości i aż 70 metrów długości. Wyhaftowano na niej 
kolorowymi wełnianymi nićmi 58 scen przedstawiających historię podboju Anglii przez Wilhelma Zdobywcę (1028-1087). 
Ujęto na nich blisko 1000 postaci, a także mnóstwo realistycznie odwzorowanych szczegółów (w postaci zwierząt czy 
przedmiotów codziennego użytku). Niektóre ze scen opisane zostały łacińskimi inskrypcjami. W czasie II wojny światowej 
tkanina przechowywana była w podziemiach paryskiego Luwru. Kontynuacja przejazdu do Dunkierki, której plaże przez kilka 
dni były ważnym punktem na mapach wojennych. Przeprowadzono tutaj operację Dynamo, która uratowała setki tysięcy 
ludzi. Spacer długą promenadą nadmorską. Zwiedzimy również muzeum upamiętniające te wydarzenia z 1940 roku tu, gdzie 
znajdowało się centrum dowodzenia Anglików podczas operacji Dynamo. Przejazd na obiadokolację i nocleg.  
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Przejazd do Antwerpii. Zobaczymy największą gotycką katedrę NMP w Belgii budowaną przez dwa stulecia oraz 
dom i pracownię Rubensa. Kolejno udamy się podziwiać Grote Markt – rynek z pięknymi domami cechowymi, budowanymi 
przez architektów z całej Europy, ratusz, fontannę Brabona. do Brukseli. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od Dzielnicy 
Europejskiej. Zobaczymy gmachy Rady Europy, Parlamentu Europejskiego, Park 50-lecia – jubileuszowy, który powstał z okazji 
50-lecia istnienia państwa belgijskiego, wraz z łukiem tryumfalnym i zespołem muzealnym, gdzie mieszczą się Królewskie 
Muzeum Sztuki Użytkowej, starych samochodów oraz Królewskie Muzeum Wojska. Przejazd na starówkę. Zobaczymy Grand 
Place – jeden z najpiękniejszych placów miejskich Europy, gotycki ratusz, Dom Królewski, kamieniczki gildii kupieckich, słynny 
posąg Manneken Pis, katedrę św. Guduli i św. Michała – narodowy kościół Belgii. Przejazd do Saint Hubert - niewielkiego 
miasteczka, w któr w 825 roku złożono ciało Św. Huberta. Nawiedzimy bazylikę św. Huberta. Bazylika położona w centrum 
małej urokliwej miejscowości zachwyca rozmachem i pięknem – jest jednym z najbardziej okazałych obiektów sakralny w 
Belgii. Ołtarz patrona myśliwych znajduje się w prawej nawie i pochodzi z 1640 roku. Centralną część stanowi obraz 
przedstawiający konsekrację Huberta na biskupa, natomiast zwieńczenie stanowi monumentalna rzeźba Świętego z jeleniem 
u boku. W tabernakulum umieszczono skrzynię z relikwiami a w niej stułę Św. Huberta słynącą z cudownych uzdrowień. Czas 
wolny na indywidualną modlitwę i kontemplację. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Przejazd do Liege – miasta słynącego  przede wszystkim z ciekawej, zabytkowej starówki. Spacer, podczas którego 
podziwiać będziemy liczne kamienice o pięknej architekturze. Zobaczymy ponadto Pałac Biskupów oraz kolegiatę pw. św. 
Jakuba z XI wieku! Chętni – będą mogli udać się na wzgórze z cytadelą, na które prowadzą schody mające 347 stopni – 
najpopularniejsza atrakcja – stanowiący doskonały i najpełniejszy punkt widokowy na całe miasto. Kontynuacja przejazdu do 
Maastricht – miasta, do którego udał się św. Hubert po tym jak napotkał białego jelenia z promieniejącym krzyżem w wieńcu. 
W Maastricht pobierał nauki u św. Lamberta - biskupa Maastricht. Zobaczymy m.in.: najstarszy kościół w Holandii - bazylikę 
św. Serwacego, XIII wieczny most Servaasbrug, ratusz miejski (z zewnątrz), kamieniczki kupieckie oraz doskonale zachowane 
duże fragmenty murów miejskich z armatami i fort św. Piotra. Przejazd na obiadokolację i nocleg 
DZIEŃ 7 
Śniadanie. Przejazd do Rotterdamu - miasta niemal całkowicie zniszczonego podczas drugiej wojny światowej, obecnie 
jednego z najciekawszych miast zachodniej Europy. Nowoczesna architektura, klimatyczne uliczki przy nabrzeżu - to tylko 
niektóre z zalet tego miejsca. Zobaczymy m.in.: Ratusz, kościół św. Wawrzyńca, most wiszący Erasmusbrug, halę targową 
Markthal o ciekawym kształcie, domy Cubus, centrum z rzeźbą Zadkine`a „Ginącemu miastu” oraz odrestaurowany z połowy 
XIX w. pancernik Buffel. Wjazd na wieżę widokową „Euromast”, z której podziwiać będziemy panoramę portu i miasta. 
Kontynuacja przejazdu do Hagi - holenderskiego "Royal City" z siedzibą rządu holenderskiego i rezydencją rodziny królewskiej. 
Hagę charakteryzuje przestronność, otwarte tereny zielone oraz ekscytująca, nowoczesna architektura. Zwiedzanie miasta - 
pałac Pokoju, w którym mieści się siedziba Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Parlament z gotycką Ridderzaal, 
starówka z kościołem św. Jakuba i Pałacem Królewskim, XVI-wieczny ratusz. Kolejno wizyta w Scheveningen i spacer po 
nowoczesnym kurorcie, z długą piaszczystą plażą, deptakiem, molo i latanią. Przejazd na obiadokolację i nocleg.  
DZIEŃ 8 
Śniadanie. Wyjazd  w drogę powrotną. Zakończenie wyjazdu w późnych godzinach wieczornych. 
 
 
TERMIN: 28.05 – 5.06.23r lub 19 – 26.06.23r.  

http://www.podrozepoeuropie.pl/markthal-rotterdam/


 

 

 
CENA: 3400 zł + 110 euro  
 
ZAPEWNIAMY: 
• komfortowy przejazd na całej trasie 
• 7 noclegów w hotelach **/*** pokoje 2 os. z łazienkami 
• 7 śniadań, 7 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, nagłośnienie, opłaty drogowe, wjazdy do miast, parkingi, przewodników lokalnych i inne wydatki 
programowe  
• opłatę TFG i TFP 

 

UWAGI: 
• wyjazd o charakterze wycieczkowo - pielgrzymkowym z opieką duchową kapłana i możliwością uczestnictwa w Mszach 
Świętych 
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom 
• niezbędny dokument: dowód osobisty lub paszport 
• niektóre punkty programy mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji i wprowadzonych rozporządzeń pod kątem 
COVID-19 
 
 
 
 
 


