
            IPA   JASTRZĘBIE   ZDRÓJ 
                                Organizuje wycieczkę  
                           

            Majówka w  Królewskiej Saksonii

                            NIEMCY  

  

TERMIN  29.04.2023 – 02.05.2023

Cena : 1400 zł/os 

Zapisy do 30 listopada 2022r

Kontakt : 667 632 047



Miśnia ze słynną porcelaną - Moritzburg - pałac "na wodzie" - Tajemniczy zamek w Stolpen - 
Szwajcaria Saksońska - Twierdza Königstein - Starówka w Dreźnie - Pillnitz - dzielnica 
Drezna - Rejs Doliną Łaby - Budziszyn - miasto wież - siostrzane miasta: Goerlitz i Zgorzelec
Program
1 dzień:

Wyjazd z Polski ok.5.00. W godzinach popołudniowych przyjazd do Miśni, słynącej w świecie z produkowanej w tamtejszej manufakturze porcelany. 

Zwiedzanie warsztatów pokazowych, w których na własne oczy można prześledzić proces powstawania miśnieńskich wyrobów. Następnie przystanek u 

bram Drezna - w Moritzburgu. Spacer wokół malowniczo położonego pałacu Moritzburg, którego barokowe kopuły odbijają się w jeziorze. Przejazd w okolice

Drezna, kolacja. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

2 dzień:

Po śniadaniu przejazd do Stolpen. Zamek, którego wnętrze zobaczymy, rozsławiła w XVIII wieku legendarna hrabina Cosel – metresa króla Augusta Mocnego, 

która była więziona w Stolpen przez 49 lat. Następnie przejazd przez urokliwy region zwany Szwajcarią Saksońską. Pionowe skały, wznosząc się ponad doliną 

Łaby, tworzą cudowne krajobrazy, którymi już w XIX wieku zachwycali się przybywający ze Szwajcarii malarze, porównując ich urok z rodzimymi pejzażami. 

Krótki postój przy najpopularniejszym punkcie widokowym Bastei i podziwianie niesamowitego „skalnego miasta”. W godzinach popołudniowych przejazd do 

Königstein. Znajdująca się tam imponująca górska twierdza o tej samej nazwie, przez stulecia pozostawała niezdobyta, chroniąc w okresie wojny najcenniejsze 

drezdeńskie dzieła sztuki. Spacer po murach Königstein, wznoszących się 250 m ponad Łabą, pozostawi na długo w naszej pamięci zachwycający krajobraz 

okolicy. W twierdzy podziwiać można doskonale zachowane elementy architektoniczne – bramy warowne i bastion Jerzego, spichlerz, stare koszary oraz 

głęboką na ponad 150 m studnię. Późnym popołudniem przejazd do Drezna. Spacer po ulicach starówki. Zaliczany do najpiękniejszych placów Europy 

Theaterplatz otaczają: Opera Sempera, Zwinger oraz kościół Hofkirche (dziś katedra) wzniesiony przez Augusta Mocnego. Spacer wzdłuż Fürstenzug – 

najdłuższego obrazu porcelanowego na świecie, przedstawiającego historię dynastii Wettinów, która przez ponad 800 lat sprawowała rządy w Saksonii. Kolejna 

niezapomniana atrakcja to promenada spacerowa „Brühlsche Terasse” - słynny „balkon Europy”, z której rozpościera się niepowtarzalny widok na rzekę Łabę. 

Przejście przez dziedziniec Zamku Residenzschloss, który kryje m.in. „Zielone Sklepienie” – dawny skarbiec Augusta Mocnego, imponujący przepychem wnętrz i

prezentowanych klejnotów. Nad placem Neumarkt od 2005 roku ponownie góruje kościół Frauenkirche z charakterystyczną kopułą – jeden z symboli Drezna. 

Wieczorem kolacja regionalna w restauracji w centrum Drezna (płatna dodatkowo). Powrót do hotelu, nocleg.

3 dzień:

Po śniadaniu kontynuowanie zwiedzania Drezna. Objazd miasta autokarem: m.in. okolice Starego Miasta, ratusz z pozłacaną figurą Rathausmann, Szklana 

Manufaktura Volkswagena, dzielnica Blasewitz, w której zachowała się zabudowa willowa z okresu sprzed II Wojny Światowej, panorama Łaby z trzema 

zameczkami - Albrechtsberg, Eckberg i Villa Stockhausen, dzielnica Neustadt – tętniąca życiem do późnych godzin nocnych, Pfunds Molkerei – 

„najpiękniejszy sklep mleczarski świata”, którego ściany pokrywa blisko 250 m² ręcznie malowanych kafelek, pomnik „Złotego Jeźdźca”, Plac Albrechta. 

Przejazd do Pillnitz, jednej z dzielnic Drezna, w której znajdują się bliźniacze gmachy Wasserpalais i Bergpalais – ich dachy przypominają kształtem pagody, 

a na ich fasadach widnieją orientalne motywy, co wskazuje na bardzo wyraźną inspirację budowlami Dalekiego Wschodu. Spacer po wkomponowanym w 

przepiękną dolinę Łaby kompleksie parkowo-pałacowym. Powrót do Drezna statkiem. Trasa rejsu prowadzi malowniczą doliną Łaby, mijając m.in. słynny 

most o nazwie „Niebieski Cud”. W godzinach popołudniowych zwiedzanie najsłynniejszych drezdeńskich muzeów zlokalizowanych w gmachu Zwinger: 

Galeria Malarstwa Starych Mistrzów kryje m.in. „Madonnę Sykstyńską” – dzieło Rafaela Santi, „Śpiącą Wenus” Giorgione oraz bogatą kolekcję obrazów 

malarstwa włoskiego, holenderskiego i flamandzkiego. Zbiory porcelany zgromadzone przez Augusta Mocnego należą do największych na świecie, a Salon 

Matematyczno-Fizyczny należy do jednych z najstarszych muzeów naukowo-technicznych. Czas wolny. Kolacja. Powrót do hotelu, nocleg.

4 dzień:

Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Budziszyna – stolicy Górnych Łużyc, miasta o ponad 1000-letniej bardzo interesującej historii. Znajduje się tutaj 

największe skupisko Serbołużyczan – Słowian zamieszkujących tereny wschodnich Niemiec. Poznamy ich historię od najdawniejszych czasów aż po 

współczesność. To tutaj wykształcił się język górnołużycki, którym nadal posługuje się kilkanaście procent mieszkańców tego regionu. Spacer po centrum 

miasta – oprócz zabytków zobaczymy przepiękną panoramę - jedna z 17 wież miasta jest nazywana "krzywą wieżą" - 1,44 m odchylenia od pionu. Główną 

atrakcją są Historyczne Wodociągi z platformą widokową oraz średniowieczną techniką pompowania wody. Następnie przejazd do siostrzanych miast 

położonych po obu stronach Nysy. Podzielone po wojnie miasto Görlitz zostało uznane wraz ze swym polskim bliźniakiem w 1998 r. Europa - Miastem 

Görlitz/Zgorzelec. Przez setki lat Most Staromiejski łączył centrum Goerlitz ze wschodnimi dzielnicami miasta - dzisiejszym Zgorzelcem. Miasto, położone 

przy starej drodze handlowej Via Regia, było ważnym centrum handlowym i naukowym w średniowiecznej Europie. Z okresu sukienników

pochodzą domy halowe o szerokich wjazdach, mogących pomieścić całe furmanki. Elegancki teatr miejski, secesyjny dom towarowy, wspaniały budynek 

dworca kolejowego oraz Plac Pocztowy reprezentują powstałą na przełomie XIX i XX w. dzielnicę w stylu grynderskim. Starówka Goerlitz, uważana jest za 

jeden z lepiej zachowanych zespołów miejskich: ma niezaburzony układ przestrzenny i zabytki ze wszystkich epok historycznych. Tutaj nakręcono m.in. 

znane filmy: „Bękarty wojny” i „Grand Budapest Hotel”. Następnie mostem wkroczymy do polskiego Zgorzelca. Krótki czas wolny i w godzinach 

popołudniowych wyjazd w drogę powrotną.



Świadczenia :

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide.

Zakwaterowanie:

3 noclegi w hotelu lub pensjonacie o standardzie **/*** w okolicy Drezna. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.

Wyżywienie:

3 śniadania w formie bufetu, 2 kolacje. Za dopłatą kolacja regionalna.

Transport:

Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD, barkiem.

Ubezpieczenie:

Signal Iduna Polska TU S.A.: KL - 60.000 EUR (rozszerzone o COVID-19, kwarantannę i choroby przewlekłe), NNW - 15.000 PLN, BP- 1000 PLN

Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

1. Cena nie obejmuje:

- programu fakultatywnego.- kolacja regionalna ok. 30 EUR,

- rejs statkiem po Łabie ok. 25 EUR.

- podana wysokość pakietu kosztów programowych ma charakter orientacyjny. Może on ulec nawet znaczącej zmianie w związku z 

ograniczeniami

Informacje praktyczne

Prosimy o zgłaszanie oferty chęci wykupienia fakultatywnego rejsu po Łabie w dniu rezerwacji imprezy. Podana kwota na realizację programu może ulec 

zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nie 

oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.

Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport.

Podczas wyjazdu mogą obowiązywać nakazy i obostrzenia związane z aktualną sytuacją epidemiczną. W szczególności uczestnicy muszą się liczyć z 

koniecznością posiadania Unijnego Certyfikatu Covid (do pobrania z Internetowego Konta Pacjenta) lub aktualnego testu. Należy zapoznać się z aktualnymi 

wytycznymi i zasadami dla podróżnych znajdującymi się na portalu MSZ - Polak za granicą: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy


