DREZNO – DOLNA SAKSONIA – 3 DNI
1 dzień
Wyjazd z Gdańska ok. godz. 4:15. Przejazd w kierunku Drezna, po drodze przerwa śniadaniowa.
Przyjazd do Stolpen ok. godz. 14:30. Zamek w Stolpen rozsławiła w XVIII w. hrabina Cosel, która była tu
więziona przez 49 lat. Zwiedzanie zamku pod przewodnictwem „ hrabiny Cosel.” Następnie przejazd do Drezna,
spotkanie z przewodnikiem - Drezno z okien autokaru. Po drodze krótkie przystanki jak np. zwiedzanie
dziedzińca Zwingera i inne. Czas przejazdu ok. 3 godz. Następnie przejazd do hotelu w okolicach Drezna zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu, przejazd do centrum Drezna. Ok. godz.10.00 - indywidualne zwiedzanie „Galerii Starych
Mistrzów” . O godz. 12.00 rozpoczniemy zwiedzanie opery „ Semperoper” – czas zwiedzania ok. 45 min. Od
godz. 13.00 do 14.30 – czas wolny - spacer po ulicach Starówki: zaliczany do najpiękniejszych placów Europy
Theaterplatz otaczają Opera Sempera, Zwinger oraz katedra Hofkirche wzniesiona przez Augusta Mocnego.
Promenada spacerowa „Bruhlsche Terasse”, z której rozpościera się niepowtarzalny widok na rzekę Łabę. Nad
placem Neumarkt od 2005 roku ponownie góruje kościół Frauenkirche z charakterystyczną kopułą – jednym z
symboli Drezna. O godz. 15.00 rozpoczniemy rejs statkiem - trasa rejsu prowadzi malowniczą doliną Łaby mijając
m.in. słynny most o nazwie „Niebieski Cud”. Po powrocie ok. godz. 16.30 przerwa na obiad w jednej z wielu
restauracji w centrum miasta - czas wolny , następnie przejazd do Semperopera gdzie o godz. 19:00
rozpocznie się spektakl „ Manon Lescaut”- Giacomo Puccinego. Koniec spektaklu o godz. 21:50. Powrót do
hotelu , zakwaterowanie, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Miśni - słynącej w świecie z produkowanej w tamtejszej
manufakturze porcelany. Spacer po Starówce Miśnieńskiej, aż na Wzgórze Zamkowe. Zwiedzanie hali
pokazowej w Państwowej Manufakturze Porcelany Miśnieńskiej razem z warsztatami pokazowymi. Ok. godz.
12.00 przejazd w kierunku Trójmiasta z przerwą na posiłek.
Przyjazd do Gdańska w późnych godzinach wieczornych.
Cena 845,00 PLN/os.
Termin 22.06 – 24.06.2013
Cena obejmuje:
- przejazd komfortowym autokarem
- 2 noclegi w hotelu klasy turystycznej
- 2 śniadania i 2 obiadokolacje
- opieka pilota/przewodnika
- poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu
- ubezpieczenie NNW + KL ( bez chorób przewlekłych )
Cena nie obejmuje:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok.40 – 45 €
- rejsu statkiem po Łabie 15,00 €
- ceny biletów wstępu do opery ok. 28.00 €

