DREZNO – DOLNA SAKSONIA – 5 DNI
1 dzień
Wyjazd z Trójmiasta we wczesnych godzinach porannych. Przyjazd do zamku Moritzburg.
Zwiedzanie najpiękniejszego zamku w Saksonii . Spacer po parku. Przejazd do hotelu w okolicach
Drezna. Zakwaterowanie, kolacja , nocleg.
2 dzień przejazd do Stolpen. Zamek rozsławiła w XVIII w. hrabina Cosel, która była więziona w
Stolpen przez 49 lat. Zwiedzanie zamku. Następnie przejazd przez malowniczy region Szwajcarii
Saksońskiej. Skały wznoszące się ponad doliną Łaby tworzą cudowne krajobrazy. Krótki postój przy
najpopularniejszym punkcie widokowym Bastei. Następnie przejazd do Konigstein. Zwiedzanie zamku,
spacer po murach twierdzy wznoszących się 250 m ponad Łabą z możliwością podziwiania doskonale
zachowanych elementów architektonicznych – bram warownych, zamku i bastionu Jerzego, spichlerza,
starych koszarów oraz głębokiej na ponad 150 m studni. Późnym popołudniem przejazd
do Drezna. Spacer po ulicach Starówki: zaliczany do najpiękniejszych placów Europy Theaterplatz
otaczają Opera Sempera, Zwinger oraz kościoł Hofkirche (dziś katedra) wzniesiony 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. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
3 dzień przejazd do centrum Drezna. Objazd miasta autokarem: m.in. okolice Starego Miasta, Szklana
Manufaktura Volkswagena, dzielnica Blasewitz, w której zachowała
się zabudowa willowa z okresu przed II Wojną Światową, panorama Łaby z trzema zameczkamiAlbrechtsberg, Eckberg i Villa Stockhausen. Spacer po kompleksie parkowo-pałacowym w Pillnitz.
Następnie zwiedzanie najsłynniejszych drezdeńskich muzeów zlokalizowanych w gmachu Zwinger.
Rejs statkiem po Łabie. Trasa rejsu prowadzi malowniczą doliną Łaby mijając m.in. słynny most o
nazwie „Niebieski Cud”. Powrót do hotelu, obiadokolacja , nocleg.
4 dzień wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Miśni, słynącej w świecie z produkowanej w tamtejszej
manufakturze porcelany. Zwiedzanie manufaktury. Przejazd do Budziszyna – zwiedzanie starego
miasta, następnie krótki postój w Zittau. Spacer do pomnika u zbiegu dwóch rzek i trzech granic w
Hradku nad Nysą. Przejazd do hotelu w okolicach Zgorzelca. Obiadokolacja , nocleg.

5 dzień przejazd do Zielonej Góry. Zwiedzanie miasta – Palmiarnia, Muzeum Dawnych Tortur,
Muzeum Wina, Sala Zegarowa, odwiedziny u artysty-rzeźbiarza Jana Papiny – twórcy repliki
„ Rejtana” w 3D . Około południa ruszamy w drogę powrotną . Przyjazd do Trójmiasta w godzinach
wieczornych.
Uwaga! – Kolejność zwiedzanie może ulec zmianie.
Termin:
Cena: 1.199,00 PLN/ os.
Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem
- 4 noclegi w hotelu klasy turystycznej z łazienkami w pokojach 2/3 os.
- 4 śniadania, 4 obiadokolacje
- opieka pilota/przewodnika
- poczęstunek śniadaniowy
- przewodników lokalnych
- Ubezpieczenie KL i NNW TU Europa
Cena nie zawiera:
- opłat wstępów do zwiedzanych obiektów ok. 15-25 € i ok.20,00 PLN
- rejsu statkiem po Łabie ok. 15,00 €
- przewidziany odpłatny posiłek w pierwszym i ostatnim dniu

