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DDRREEZZNNOO  II  SSZZWWAAJJCCAARRIIAA  SSAAKKSSOOŃŃSSKKAA  
 AUTOKAREM Z TRZEMA NOCLEGAMI W DREŹNIE 

 

 
1 dzień 

 

Wcześnie rano (ok. 06:00) wyjazd sprzed szkoły w kierunku Drezna. Przejazd przez Polskę 

i Niemcy. Po południu (ok. 16:00) przyjazd do Drezna. Zakwaterowanie w hotelu **/*** 

(pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym). Obiadokolacja w restauracji. 

Wieczorem dla chętnych spacer po centrum Drezna. Nocleg. 

 
2 dzień 

 

Po śniadaniu przejazd do Miśni – miasta uznawanego za kolebkę Saksonii i stolicę 

porcelany. Zwiedzanie z przewodnikiem Miśni i manufaktury porcelany: pięknie 

zachowanej i odrestaurowanej średniowiecznej Starówki z wąskimi uliczkami, góry 

zamkowej i gotyckiej Katedry Miśnieńskiej. W Manufakturze Porcelany zwiedzimy 

warsztaty, gdzie można się przyglądać artystom, którzy ręcznie malują słynne wzory  

na serwisach lub modelarzom, wykonującym figury i dzieła sztuki z kruchego materiału. 

W halach wystawowych zobaczymy słynne serwisy wykonane dla dworów europejskich 

oraz nowoczesne wyroby. Po południu powrót do Drezna. Zwiedzanie z przewodnikiem 

Drezna: To jedno z najpiękniejszych niemieckich miast. Zwiedzanie Starego Miasta: most 

Augusta, pałac Królów i Elektorów, katedra Trójcy Świętej, imponujący neorenesansowy 

gmach opery, Zwinger – Zamek Drezdeński, w którym swoją siedzibę ma galeria 

malarstwa uważana za jedną z najlepszych kolekcji w Europie, Pałac Taschenberg, Stary 

Rynek z kościołem Świętego Krzyża. Obiadokolacja, nocleg. 

 
3 dzień 

 

Po śniadaniu całodzienna 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: 

Twierdza Konigstein – 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. Most 

Baszty – symbol Szwajcarii Saksońskiej, wiszący nad straszną przepaścią jest jedną z wielu 

atrakcji. Wieczorem powrót do Drezna, obiadokolacja, nocleg. 

 
4 dzień 

 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie wyjazd w drogę powrotną do Polski  

ze zwiedzaniem na trasie Bad Muskau. To największy i najsłynniejszy park stylu 

angielskiego w Polsce i Niemczech (znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa 

UNESCO). Park zajmuje 5,45 hektara powierzchni na obu stronach rzeki Nysy Łużyckiej, 

która stanowi granicę polsko-niemiecką. Po południu wyjazd w drogę powrotną. W trakcie 

podróży obiadokolacja w restauracji.  Zakończenie wycieczki w późnych w godzinach 

wieczornych. 

 
Cena obejmuje: 

• przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją, WC, wideo, barem, 

• opłaty drogowe, parkingi i podatki, 

• 3 noclegi w hotelach **/*** w Dreźnie 

(pokoje 2-, 3- osobowe z łazienkami),  

• 3 śniadania, 4 obiadokolacje,  

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie, 

• usługi licencjonowanych przewodników, 

• system tour guide (nagłośnienie), 

• ubezpieczenie KL i NNW,  

• fundusze turystyczne: TFG i TFP. 

 

Cena nie obejmuje: 

• kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 30 €/os. 

 

 

 

 
 
  

Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 

 

OSÓB CENA 

45 i więcej 1.380,- 

40 – 44 1.440,- 

35 – 39 1.530,- 

30 – 34  1.635,- 

25 – 29  1.780,- 

cena obowiązuje do 31.12.2022 

 



 

Sugerowane bilety wstępów: 
 

Miśnia – Manufaktura Porcelany ……………………………………………….…………….… bilet wstępu:  ok. 10,00 € 

Drezno – Zwinger – Galeria Obrazów Starych Mistrzów…..……………………………........ bilet wstępu:  ok. 9,00 € 

Drezno – Zwinger – audio guide w języku polskim …………………………...………….….. bilet wstępu:  ok. 3,00 € 

Twierdza Konigstein ………………………………………...…………………………………… bilet wstępu:  ok. 9,00 €  

Rezerwat Bastei …………………………………………………………………...………………. bezpłatnie   

Zespół Pałacowy z parkiem w Pillnitz …………………………………………………………. bilet wstępu:  ok. 2,50 €  

Park Mużakowski (Bad Muskau) ………………………………………………………………. bezpłatnie  

 

 
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 


