Wrocław + Drezno
4 DNI AUTOKAREM
Termin dowolny/do uzgodnienia

650 zł/os. – przy grupie od 45 uczestników + 4 osoby opieki
695 zł/os. – przy grupie od 40 uczestników + 4 osoby opieki
795 zł/os. – przy grupie od 35 uczestników + 3 osoby opieki
850 zł/os. – przy grupie od 30 uczestników + 3 osoby opieki

1. Dzień:
Zbiórka w godzinach porannych. Wyjazd w kierunku Wrocławia. Zwiedzanie z
przewodnikiem: Panorama Racławicka, Promenada Staromiejska (taras
widokowy), Punkt widokowy na Ostrów Tumski i Most Grunwaldzki, Gotycki
Ostrów Tumski, Katedra Św. Jana Chrzciciela, Wejście do Katedry i wjazd na
platformę widokowa na życzenie! Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ogrody
barokowe, Uniwersytet Wrocławski, Aula Leopoldyna, Oratorium Marianum,
Zwiedzanie Uniwersytetu, wejście na Wieżę Matematyczną na życzenie!
Pomnik nagiego szermierza, historia wrocławskich studentów, Kościół
Uniwersytecki - najpiękniejszy kościół barokowy we Wrocławiu!Dawne
Więzienie Miejskie, Stare Jatki Miejskie - Pomnik Zwierząt Rzeźnych ze spiżu
Rynek, Ratusz, zabytkowy pręgierz, Wrocławskie krasnale. Obiadokolacja,
Nocleg w pokojach z łazienkami.
2. Dzień:
Po śniadaniu zwiedzanie Drezna. Altstadt (Stare Miasto): Fürstenzug (słynny
porcelanowy, naścienny Orszak książęcy z polskimi akcentami), Stallhof
(najstarszy plac turniejowy świata), Frauenkirche (dziś odbudowana, za czasów
NRD ruina- pamiątka po bombardowaniach z czasów II wojny światowej),
Residenzschloß (zamek rezydencyjny, w którym mieści się Grünes Gewölbe –
Zielone Sklepienie, galeria sztuki), Zwinger (słynny rokokowy zespół pałacowy)
z Galeria Starych Mistrzów ( ze „Madonną Sykstyńską” – Rafaela Santi) Opera
Sempera przy placu Teatralnym (miejsce prapremier najsłynniejszych oper),
Kościół Dworski (Hofkirche, katolicka katedra zwana również „kościołem
polskim”). Następnie most Augusta Mocnego, na Łabie, łączący Altstadt i
Nestadt (Nowe Miasto): pomnik Złotego Jeźdźca (Goldener Reiter, symbol
miasta), Pałac Japoński ,Königstraße ( barokowa dzielnica wokół ulicy
Królewskiej), kościół Trzech Króli (Dreikönigskirche), Hauptstrasse z aleją
platanową, pasaż Kunsthof, historyczna hala targowa (Neustädter Markthalle).
Dalej Tarasy Brühla (który wybrał słynny malarz Canaletto malując pejzaż
miasta). Powrót do ośrodka. Obiadokolacja i nocleg.

3. Dzień:
Śniadanie, przejazd do Książa zwiedzanie Zamku: Książ to największy
dolnośląski zamek i trzeci pod względem wielkości zamek w Polsce. Swoją
obronną siedzibę wybudował tutaj w latach 1288 – 1292 książę świdnicko –
jaworski Bolko I. Następnie Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze – arcydzieło
budownictwa drewnianego. Powrót do ośrodka, obiadokolacja, nocleg.
4. Dzień:
Śniadanie. Wizyta w Afrykanarium / lub w Hydropolis. Czas na zakupy.
Przejazd pod Szkołę.
Świadczenia zawarte w cenie:
- Przejazd komfortowym autokarem (barek, wideo, wc, klimatyzacja),
- zakwaterowanie w hotelu lub ośrodku wypoczynkowym, pokoje z łazienkami,
(3 noclegi),
- wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje,
- ubezpieczenie NNW, KL
- opieka pilota wycieczek
Dodatkowo płatne:
bilety wstępu ok. 60-100 zł/os. (w zależności od wybranych wstępów)
Wydatki własne

ZAPRASZAMY!!!

