WYCIECZKA
WYCIECZKA
DreznoSzwajcaria
DO PARYŻA
Saksońska
6 dni

Program:
Dzień 1:
- wyjazd autokaru w Karkonosze
- przyjazd w Karkonosze,
- obiadokolacja w restauracji na trasie przejazdu,
- przyjazd w Karkonosze , zakwaterowanie w Pensjonacie , nocleg
Dzień 2:

Drezno

- 7.00 śniadanie, (+ suchy prowiant)
- 7.30 spotkanie z przewodnikiem , wycieczka do Drezna -kulturowej stolicy Saksonii, perełki,
gdzie piękne barokowe budowle wznoszą się nad szeroką wstęgą rzeki Łaby .
- Zwiedzanie : Zamek Drezdeński, Zwinger - Zespół Pałacowy, Galeria (obrazy dawnych mistrzów),
Muzeum Historyczne (kolekcja paradnej broni i strojów), Katedra, Kościół Frauenkirche, nowe
centrum miasta
- czas wolny,
- powrót do Pensjonatu około godz. 21.00
- obiadokolacja, nocleg

Szwajcaria Saksońska

Dzień 3:

Cena: do ustalenia

- 7.00 śniadanie, (+ suchy prowiant)
- 7.30 spotkanie z przewodnikiem i wycieczka do Szwajcarii Saksońskiej. Romantyczny przejazd
nad Łabą, wzdłuż winnego szlaku ze wspaniałym widokiem na niezwykły pejzaż górski.
Charakterystyczne są formacje skał piaskowca, wyglądające jak Góry Stołowe. Zwiedzanie:
Zamek Stolpen, - Zamek Augusta III Mocnego (miejsce więzienia Hrabiny Cosel),
Twierdza Konigstein- potężna twierdza z czasów Saskich położona 240m nad Łabą;
Rezerwat Skał Piaskowych Bastei- pojedyncze iglice, grupy skał o rozmaitych postaciach. Areał
rozlega się na terenie o powierzchni 368 metrów kw., 9 tys. ha wyznaczone zostały jako Park
Narodowy (punkty widokowe), Most Basztei - symbol Szwajcarii Saksońskiej, wiszący nad straszną
przepaścią
- około 20.00 powrót do Pensjonatu , obiadokolacja lub
- 21.00 uroczysta obiadokolacja bankietowa, nocleg
Dzień4 :
- 8.00 śniadanie,

Cena obejmuje:
przejazd komfortowym
autokarem, parkingi, opłaty
drogowe
ubezpieczenie Polska NNW
na sumę 3000zł, Zagranica
NNW 5000 zł, KL 10000 Euro
opiekę pilota,
usługę przewodnika na trasach
zwiedzania
3 noclegi w Pensjonacie w
Karkonoszach (pokoje 2,3osobowe z łazienkami i TV)
3 śniadania, 3 x suchy
prowiant,
2 x obiadokolacja
bilet wstępu do Panoramy
Racławickiej

- wyjazd w drogę powrotną, po drodze zwiedzanie Wrocławia, gdzie podczas spaceru zwiedzą
Państwo m.in. Panoramę Racławicką, Ostrów Tumski, Katedrę,

najpiękniejszą barokową salę

Wrocławia, czyli Aulę Leopoldina, a na koniec – przechadzając się krętymi średniowiecznymi uliczkami
– dotrą Państwo do Rynku, którego centralnym punktem jest Ratusz, znany ze wszystkich wrocławskich
widokówek, a także przepięknie odrestaurowane, kolorowe kamieniczki
- obiad w restauracji
- około 15.00 wyjazd w drogę powrotną
- powrót w godzinach wieczornych około 22.00

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do
zwiedzanych obiektów w Niemczech
ok. 20-30 Euro/os.

