
 

 

 

Zielona Góra – Drezno – Miśnia – Moritzburg – Bastei                     
– Königstein – Pillnitz – Görlitz – Park Mużakowski – Świebodzin 

 

Dzień 1 – 30.04.2022 (sobota) 
  

 Zbiórka rano i wyjazd.  

Zielona Góra zwiedzanie miasta: Stary Rynek, ratusz miejski, Wieża Łazienna, inaczej 
Głodowa, konkatedra św. Jadwigi Śląskiej, liczne klasycystyczne                      
i barokowe kamienice oraz spacer po Parku Winnym z palmiarnią. 

Muzeum Wina             
i Ziemi Lubuskiej          

wizyta w muzeum poświęconym kulturze i historii winiarstwa w Polsce 
oraz dziedzictwu ziem środkowej Odry tzw. Ziemi Lubuskiej. 

 Przejazd w okolice granicy, obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg. 

Dzień 2 – 01.05.2022 (niedziela) 
  

 Śniadanie. Przejazd do Drezna. 

Drezno zwiedzanie stolicy Saksonii: pałac Zwinger – perła sztuki barokowej           
w Niemczech, Opera Sempera, kościół św. Trójcy, Rezydencja Wettynów, 
Orszak Książęcy – ceramiczny obraz ścienny, kościół Marii Panny z 
kamienną kopułą (symbol miasta), Tarasy Brühla – promenada nad Łabą. 

Miśnia wizyta w słynnej na całym świecie manufakturze porcelany oraz spacer 
po miśnieńskiej starówce. 

Moritzburg krótki spacer wokół jednego z najpiękniejszych pałaców na wodzie             
w Europie,  porównywanego do wspaniałych zamków nad Loarą.  

 Powrót do Polski, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3 – 02.05.2022 (poniedziałek) 
  

 Śniadanie. Przejazd do Niemiec. 

Rezerwat Bastei 

 

wizyta w Parku Narodowym Saskiej Szwajcarii; zwiedzanie rezerwatu 
skał Piaskowych Bastei – przejście przez wyjątkowy most skalny, 
rozciągnięty ponad wąwozem Mardertelle, zaliczany do najpiękniejszych 
punktów widokowych Europy. 

Twierdza Königstein zwiedzane niezwykłej, niezdobytej fortecy górskiej, która przez wieki 
strzegła granic Saksonii. 

Park w Pillnitz spacer po parku, podziwianie letniej rezydencji władców Saksonii.   

 Powrót do Polski, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 4 – 03.05.2022 (środa) 
  

 Śniadanie, wykwaterowanie. 

Görlitz spacer po centrum: Most Staromiejski, Rynek Dolny i Górny, Ratusz              
z wieżą, kościół św. Piotra i Pawła, plac Pocztowy i ul. Berlińska. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

OFERTA WYCIECZKI – termin 30/04 - 03/05/2022 

Wycieczka  

Saksonia i Łużyce 



  
  

  
 

Park Mużakowski 
(UNESCO) 

wizyta w największym parku w stylu angielskim w środkowej Europie, 
leżącym po dwóch stronach granicy – w Polsce i Niemczech; podziwianie 
m.in.: Starego Zamku (z zewnątrz), folwarku zamkowego, mostu 
Podwójnego, Parku na Tarasach oraz mostu Arkadowego. 

Świebodzin imponujący pomniku Chrystusa Króla (44m wysokości). 

 Po południu wyjazd w drogę powrotną.                                        
Zakończenie wycieczki późnym wieczorem.                                              

 

PROGRAM JEST RAMOWY, KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 

 

Planowane bilety wstępu Opcje dodatkowe 

  

 Muzeum Wina i Ziemi Lubuskiej 
 Manufaktura Porcelany w Miśni 
 Rezerwat Bastei (labirynt) 
 Twierdza Königstein 
 Park w Pillnitz  

 

 Galeria Starych Mistrzów w Dreźnie 
 audioguide w Twierdzy Königstein 
 Stary Zamek w Mużakowie 

Zapewniamy zwiedzanie z wykorzystaniem systemu TGS (Tour Guide System) – jest to 
elektroniczny system nagłośnienia (odbiornik + słuchawki), podnoszący komfort zwiedzania, 
zwłaszcza najbardziej zatłoczonych miejsc. 

UWAGA: Na wycieczkę wymagany jest ważny dowód osobisty lub paszport! 

INFORMACJE COVID-19 

Wycieczka odbywa się w reżimie sanitarnym, należy stosować się do przyjętych wytycznych 
obowiązujących w miejscu (kraju, regionie) przebywania – np. do obowiązku stosowania masek, 

posiadania certyfikatów szczepień lub/i negatywów testów na obecność COVID-19, itp. 
 

Cena zawiera Opłaty dodatkowe Cena nie zawiera 
   

 przejazd komfortowym autokarem 
 opłaty drogowe i parkingi 
 opieka pilota wycieczek 
 3 noclegi w hotelu 3*** w Bolesławcu 

/ Zgorzelcu – pokoje 2os. 
 3 śniadania  
 3 obiadokolacje 
 ubezpieczenie NNW i KL Europa 
 system słuchawkowy TGS 

 bilety wstępu 
 opłaty rezerwacyjne 
 usługi przewodnickie 
 składki do funduszy 

turystycznych :TFG i TFP 

 wydatków osobistych 
 innych opcjonalnych 

usług i świadczeń 
 

 
Cena podstawowa 

Pokój 1 os. Pokój 2 os. Pokój 2 os. z 1. dostawką 

1349zł/os. 1049zł/os. 1049zł/os. 

Bilety wstępu i opłaty dodatkowe 40€/os. lub 180zł/os. płatne dodatkowo 

Minimalna liczba uczestników konieczna do potwierdzenia wycieczki wynosi 24 osoby 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

OFERTA WYCIECZKI – termin 30/04 - 03/05/2022 


