Saksonia - z nurtem Łaby

Podróż autokarem

Dzień 1: Poznań, Wrocław
wyjazd w godzinach porannych
przejazd do Poznania
zwiedzanie miasta - Traktem Królewskim:
Katedra - jeden z najstarszych polskich
kościołów i najstarsza polska katedra położona
na Ostrowie Tumskim. Jest ona miejscem
pochówku pierwszych władców Polski,
przypuszczalnym miejscem chrztu mieszka I
pierwszego władcy Polski, Stary Rynek, Fara
Poznańska – to przepiękny kościół farny i
kolegiacki zbudowany przez jezuitów w XVI w.,
czas wolny na rynku starego miasta
przejazd do Wrocławia
obiadokolacja
wieczorny spektakl woda, światło, dźwięk –
Fontanna na Pergoli – jedna z najpiękniejszych
w Europie fontann łączących pokaż wodny
sprzężony z efektownymi światłami
,hologramami wyświetlanymi na ścianach
wodnych oraz muzyką – niepowtarzalne
wrażenia.
nocleg

Dzień 2: Wrocław
śniadanie
zwiedzanie wrocławskiego ZOO wraz z
Afrykarium – jednej z największych atrakcji
Wrocławia
zwiedzanie Wrocławia zabytkowym
tramwajem retro czas trwania 2 godziny:
Teatr Lalek, Plac Dominikański i Galeria
Dominikańska, Most Grunwaldzki, Plac
Grunwaldzki i Rondo Regana, Most
Zwierzyniecki i Ogród Zoologiczny, Hala
Stulecia i okolice (przerwa 20 min.) Ostrów
Tumski i Most Piaskowy Uniwersytet
Wrocławski, Arsenał Miejski, Podwale, Ulica
Świdnicka
obiadokolacja
nocleg

Dzień 3: Drezno
śniadanie
przejazd do stolicy Saksonii – Drezna (niem.
Dresden), zwiedzanie miasta z przewodnikiem,
m.in. Stare Miasto - Plac Teatralny wraz z
najsłynniejszą budowlą Drezna - Operą
Sempera – wspaniałym gmachem z kwadrygą,
rokokowy zespół pałacowy Zwinger wraz ze
słynną Galerią Starych Mistrzów, Kościół
Dworski (Hofkirche) i odbudowany niedawno ze
składek zebranych w ponad dwudziestu krajach
świata zabytkowy Kościół Najświętszej Maryi
Panny (Frauenkirche), przejście kamiennym
mostem na Nowe Miasto położone po drugiej
stronie Łaby, wytworna barokowa ul. Królewska
(Königstraße), pomnik konny słynnego Augusta
Mocnego przedstawionego jako „Złotego
Jeźdźca”
czas wolny na drezdeńskiej Starówce
wyjazd w droge powrotną do Polski
zakończenie wycieczki

Cena objemuje
2 noclegi w pokojach 2 - 5 osobowych
2 śniadania, 2 obiadokolacje
obsługa przewodnicka i pilocka
bilety wstępów: Fara poznańska, zoo
wrocławskie, tramwaj zabytkowy we
Wrocławiu, Galeria Starych Mistrzów w
Dreźnie
ubezpieczenie NNW i KL
transport - autokar, DVD– cała trasa
wycieczki, trasę przejazdu ustala pilot

Cena nie objemuje
dopłat do pokoi 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny
40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

720 zł/os.

690 zł/os.

660 zł/os.

Opiekunowie 1/10 uczestników bezpłatnie

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
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