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Ramowy program wycieczki:                                         Termin:  Weekend Boże Ciało 3-5.06.2021  lub 4-6.06.2021 
0/1 dzieo:  

Wyjazd z Polski w godzinach nocnych. Przejazd w kierunku Szwajcarii saksooskiej, krainy skał i zamków – 
grupa skalna Bastei, największa atrakcja tego regionu. Przejazd do Königstein – zwiedzanie 
największej górskiej twierdzy w Europie, która nigdy nie została zdobyta. Następnie udamy się  do 

miejscowości Hřensko, w której rozpoczyna się Czeska Szwajcaria. Jest to jeden z najbardziej efektywnych 
geologicznie parków krajobrazowych w Czechach. Spacer szlakiem turystycznym, a następnie przejście pod 
Bramę Pravickią. Jest to największy skalny łuk w Europie. Z ciekawostek: brama ta u podstawy ma rozpiętośd 
27 m, wysokośd otworu wynosi 16 m, a szerokośd 7-8 m, minimalna grubośd mostu to 3 m, szczytowa płyta 
bramy leży 21 m ponad jej podstawą. Jednak największą atrakcją w Czeskiej Szwajcarii na pewno będzie spływ 
rzeką Kamienicą między stromymi skałami, które są czasem tak wysokie, że docierają nieliczne promienie 
słooca. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.  

 
 
2 dzieo:  

Śniadanie.  Przejazd do Moritzburga - gdzie mieści się najpiękniejszy w Saksonii pałac otoczony wodą, 
zwiedzanie. Przejazd do Pillnitz – spacer po ogrodach letniej rezydencji Augusta Mocnego, kolejnym 
punktem programu będzie Stolpen, gdzie w tutejszym zamku więziona była przez 49 lat Hrabina Cosel. 

Odwiedzimy też podmiejską dzielnicę miasta, w której Klaudyna Potocka wynajmowała obszerny dom i 
prowadziła  schronisko polskie dla żołnierzy udających się na emigrację. Powrót do hotelu na obiadokolację i 
nocleg.  
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3 dzieo:  
Śniadanie. Przejazd do Drezna. Zwiedzanie z przewodnikiem. Objazdówka panoramiczna miasta następnie 
spacer po Starówce: architektoniczny klejnot miasta - Zwinger - Zamek Drezdeoski z wizytą w  Galerii obrazów 
Starych Mistrzów, Opera Sempera przy Placu Teatralnym - miejsce prapremier najsłynniejszych oper, 
Frauenkirche - katolicka katedra.  Przejście na Nowe Miasto - słynny most Augusta Mocnego, „Złoty Jeździec"- 
symbol Drezna, barokowa Ulica Królewska oraz aleja platanowa. Głównymi atrakcjami po tej stronie Łaby są 
Pałac Japooski, Pasaż Kultury, historyczna hala targowa czy kościół św. Trzech Królów. Podziwiad będziemy też 
panoramę Starówki - widok, który wybrał słynny malarz Canaletto malując pejzaż miasta. W godzinach 
popołudniowych wyjazd w drogę powrotną do Polski. Powrót do Krakowa w godzinach późnych nocnych. 

 

CENA: Kraków i Katowice 640 PLN/OS. DLA 45 os. 
CENA: Rzeszów 670 PLN/OS. DLA 45 OS. 

Cena zawiera: 

 transport komfortowym autokarem ( WC, AC), wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi. 

 2 noclegi w hotelu/pensjonacie w pokojach 2,3 osobowych łazienkami, (po stronie Polskiej), 

 wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje,  

 opieka pilota – przewodnika, 

 ubezpieczenie KL, NNW oraz od chorób przewlekłych, 
 

Cena nie zawiera: Bilety wstępów (orientacyjny koszt – ceny biletów mogą ulec zmianie)) 
Czeska Szwajcaria -  Brama Pravicka – koszt: 95 CZK/os.   
Spływ rzeką Kamienica  - 200 CZK/os. 
Bastei – wejście na most – około 3 Euro/os. 
Konigstein – 12 Euro/os. 
Moritzburg – 8 Euro/os. + przewodnik audio 2 Euro/os. (nie ma w j. polskim) + kaucja 10 Euro/os. 
Zamek Stolpen – koszt: 7 Euro/os. 
Pilnitz – 2,5 – 3 Euro/os. 
Przewodnik lokalny – 150 €/grupę w Dreźnie,  
Zwinger-14€/os. 
Zestaw słuchawkowe – doskonałe udogodnienie podczas zwiedzania – koszt: 5 Euro/os. za cały pobyt 
Dopłata do pokoju jednoosobowego – (na zapytanie) 
dodatkowy posiłek – w Polsce (na powrocie) (35 PLN/os.) 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 
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