Ramowy program imprezy STUTTGART 2019
Termin: 18.06.2019 – 23.06.2019
Dzień 1 – 18.06.2019 (wtorek)
Wyjazd z Łodzi w godzinach wieczornych. Przejazd nocny przez Niemcy
Dzień 2 – 19.06.2019 (środa)
Przyjazd do Stuttgartu.
Od rana zwiedzanie Muzeum Porsche, które prezentuje historię jednej z najznakomitszych firm
produkujących samochody sportowe. Poznacie tam geniusz Ferdynanda Porsche i jego potomków.
Zobaczycie historyczne pojazdy wyścigowe, które biły rekordy na torach. Będziecie mogli zapoznać
się z rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w samochodach tej marki. Ekspozycja muzeum
obejmuje około 90 pojazdów i regularnie się zmienia, a niemal wszystkie prezentowane auta są
sprawne i jako „mobilne muzeum” pojawiają się na wyścigach oraz imprezach na całym świecie.
W czasie naszego pobytu w muzeum będą dwie ekspozycje czasowe – „50 lat Porsche 917 – barwy
prędkości” (prezentacja pierwszego modelu tej serii - Geneva Autoshow w 1969) oraz „50 lat Porsche
914”
Przez przeszkoloną ścianę w holu muzeum można zobaczyć na żywo jak odnawiane są zabytkowe
Porsche w firmowym warsztacie. Będzie oczywiście czas na kupienie pamiątek, wypicie kawy czy
zjedzenie lunchu.

Zwiedzanie fabryki Porsche (dla pierwszych 26 osób, które zgłoszą się na imprezę) - godzina 13:00. –
unikatowa okazja zwiedzenia fabryki, w której powstają legendarne modele Porsche – wycieczka
zajmie ok półtorej godziny podczas której przewodnik pokaże wszystkie najważniejsze etapy procesu
produkcyjnego.

Po zwiedzaniu fabryki czas wolny - możliwość pozostania w Muzeum Porsche, spaceru po dzielnicy
Zuffenhausen (gdzie prawie wszystko związane jest z Porsche) lub przejazdu do centrum Stuttgartu.
Zakwaterowanie w hotelu możliwe jest od godziny 14:00. Hotel ACHAT Comfort Stuttgart
zlokalizowany jest ok 500m od Muzeum Porsche

Dzień 3 – 20.06.2019 (czwartek)
Po śniadaniu (ok godziny 10:00) przejazd do Muzeum Mercedes-Benz i całodzienne zwiedzanie.
Jest to jedyne muzeum na świecie, które może udokumentować na jednolitej osi czasu ponad 130 lat
historii przemysłu samochodowego od jego początków aż po dzień dzisiejszy. Na dziewięciu
poziomach i na powierzchni 16 500 m2 muzeum prezentuje 160 pojazdów i ponad 1500 eksponatów.
Widziane z góry korytarze układają się w kształt liścia koniczyny, a zwiedzający poruszają się po
dwóch eliptycznych trasach. Szlak poświęcony 125-letniej historii firmy przeplata się z kolekcją
najważniejszych modeli, również tych używanych przez znane osobistości ze świata władzy i
showbiznesu. Zwiedzanie muzeum Mercedesa to nie tylko podróż przez historię motoryzacji. Ścieżki

dla zwiedzających opatrzono informacjami o najważniejszych wydarzeniach w dziejach
współczesnego świata, takich jak emancypacja kobiet czy II wojna światowa.
Poza halami wystawowymi jest tu restauracja, sklep z pamiątkami o powierzchni 500 metrów kw.
oraz centrum sprzedaży wymuskanych youngtimerów i nowych aut.
Powrót do hotelu planowany jest ok godziny 18:00.

Dzień 4 – 21.06.2019 (piątek)
Po śniadaniu (ok godziny 10:00) przejazd do Motorworld Region Stuttgart Böblingen.
To miejsce przyjazne pasjonatom motoryzacji – zarówno nowej jak i starej. Na terenie dawnego
lotniska Wittembergii powstał kompleks, w którym znajdują się: przechowalnia klasycznych,
zabytkowych i kolekcjonerskich samochodów, firmy specjalizujące się w odnawianiu i konserwacji

zabytkowych samochodów, ich sprzedaży i wynajmie, a także sklepy z akcesoriami motoryzacyjnymi,
odzieżą, gadżetami, restauracje, browar i hotel V8 (którego wystrój nawiązuje do tematyki
motoryzacyjnej) oraz salony luksusowych marek samochodowych . Odwiedzający mogą oglądać
codziennie zmieniającą się kolekcję kilkuset pojazdów i rowerów, które są sprzedawane, odnawiane,
konserwowane i wynajmowane przez profesjonalnych dostawców.
Pobyt w Bobblingen planowany jest do ok godziny 14:00

Następnie przejazd autokarem do Metzingen Outlet City. Miasteczko, w którym zlokalizowane jest
ponad 70 sklepów wyprzedażowych marek luksusowych i premium – Armani, Boss, Jimmy Choo,
Gucci, Burberry, Porsche Design, Calvin Klein i wiele innych. Można tu kupić nie tylko markową odzież
i buty ale również biżuterię, zegarki , biżuterię, zabawki i wyposażenie domu. Każdy miłośnik
zakupów znajdzie dla siebie coś ciekawego po atrakcyjnych cenach. Ci którzy nie mają ochoty na
zakupy mogą spędzić czas w restauracji lub kawiarni lub wybrać się na spacer urokliwymi uliczkami
starej części Metzingen
Planowany wyjazd z Metzingen - ok godziny 20:00

Dzień 5 – 22.06.2019 (sobota)
Po śniadaniu (ok godziny 10:00) wykwaterowanie z hotelu i przejazd do zabytkowego centrum
Stuttgartu. Czas wolny w centrum – możliwość zakupów lub indywidualnego zwiedzania. Warto
zobaczyć kilka zabytków. Najciekawsze z nich to m.in. wybudowany w latach 1746-1806
monumentalny barokowy Nowy Zamek (Neues Schloss), secesyjny budynek Muzeum Sztuki
(Kunstgebäude), XIX wieczny pomnik Schillera, Stary Zamek (Altes Schloss) oraz późnogotycka
Kolegiata (Stiftskirche). Można również wjechać na blisko 17 metrowa wieżę telewizyjną
Fernsehturm (na jej szczycie znajduje się ekskluzywna restauracja z tarasem widokowym skąd
rozpościera się przepiękna panorama całego miasta) lub pospacerować Die Königstraße – jedną z
najbardziej ruchliwych i najdłuższych ulic handlowych w Europie , na którą wstęp mają wyłącznie
piesi

Ok godziny 14 wyjazd ze Stuttgartu i przejazd do Rothenburg ob. Der Tauber. To malutkie
miasteczko w zachodniej części Bawarii. Nazywane jest najpiękniejszym miasteczkiem w Niemczech.
Miasto szczelnie otaczają wysokie XIV-wieczne mury obronne. Można przejść po nich galerią

wartowników. Trasa liczy 2,5 kilometra. Na mury wejść i zejść można w jednej z licznych wież.
Rozpościera się stamtąd przepiękny widok na średniowieczne miasteczko. Rothenburg słynie także z
Kathe Wohlfahrt Weihnachtsdorf (Bożonarodzeniowej Wioski) – to największy na świecie całoroczny
sklep z artykułami świątecznymi oraz wypieku Schneeball – kul śnieżnych – lokalnych smakołyków
przypominających nasze faworki, tyle, że splecione w kule i z różnymi polewami.

Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych
Dzień 6 – 23.06.2019 (niedziela)
Powrót do Polski we wczesnych godzinach porannych

Cena imprezy obejmuje:
 przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, DVD, WC, mini-barek)/busem (klimatyzacja)
 3 x noclegi w hotelu 3* w pokojach 2 lub 3 osobowych z łazienkami – hotel ACHAT Comfort
Stuttgart położony w dzielnicy Zuffenhausen – nie całe 500m od Muzeum Porsche
 3 śniadania w formie bufetu w restauracji hotelowej
 wstęp do Muzeum Porsche, Muzeum Mercedes Benz (wstęp do obiektów Motoworld Region
Stuttgart – bezpłatny)
 zwiedzanie fabryki Porsche z przewodnikiem (dla 26 osób, które prześlą zgłoszenia jako pierwsze).
Na teren fabryki nie mogą wejść dzieci poniżej 12 roku życia.
 Możliwość zaparkowania samochodu na czas imprezy w garażu
Cena za osobę w pokoju dwuosobowym – 1580zł
Cena za osobę w pokoju trzyosobowym – 1500zł
Termin przesyłania zgłoszeń – do 10.04.2019 na maila biuro@classiccarslodz.pl
Minimalna liczba osób konieczna do realizacji imprezy – 26 osób.

