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Dzień 1.    

Wyjazd z Nowego Sącza 23:00, przejazd nocny do Niemiec. W godzinach rannych 

przyjazd do Niemiec, czas na poranną toaletę oraz śniadanie (we własnym zakresie). 

Przejazd do Drezna i zwiedzanie m.in.: Teaterplatz, Starówka z  Zwinger i  Operą 

Sampera (Zwinger mit Semperbau), Katedra (Hofkirche) - z kryptą Wettynów, Nowy 

Ratusz, Kościół NMP, Kościół Św. Krzyża, Rezydencja dynastii Wettynów 

(Residenzschloss i Grünes Gewölbe), Orszak Książąt – składający się z 24 tysięcy płytek 

ceramicznych przedstawiających 800- letnią historię dynastii Wettynów, przejazd  

do Zamku Stolphen – ta niesamowita średniowieczna budowla mieści się na wzgórzu 

o wysokości 356 metrów n.p.m. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg w ok. Decina.  

 

Dzień 2.    

Śniadanie, przejazd do Bastei to imponujące naturalne skalne miasto we 

wschodnich Niemczech, położone nad rzeką Łabą w pobliżu uzdrowiska Rathen i 

malowniczej wioski Niederrathen (pogranicze czesko-niemieckie). Stanowi ono jedną z 

największych atrakcji turystycznych i krajobrazowych na terenie Szwajcarii Saksońskiej. 

Następnie przejazd do Mezni Louki – spływ łódkami malowniczą doliną rzeki 

Kamienicy. Ten piękny zakątek, skomponowany przez naturę z wody, lasów i skał, 

obejrzeć można tylko, przemieszczając się pieszo albo łodzią, przejazd na stronę polską, 

obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 3.    

Śniadanie, przejazd do Bolesławca – zwiedzanie Manufaktury. To firma rodzinna, 

która łączy tradycję ręcznego tworzenia i zdobienia naczyń ceramicznych z nowymi 

trendami wzornictwa. Przejazd do Bolkowa – zwiedzanie Zamek Bolków, który 

jest jednym z ważniejszych obiektów architektury średniowiecznej na Dolnym Śląsku.  
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 Powrót do Nowego Sącza. W drodze powrotnej czas wolny na posiłek (we własnym 

zakresie). Planowany przyjazd ok. godz. 24:00. 

 

Cena: skontaktuj się z nami 

grupa min. 45 osób 

 

Cena zawiera: 

 przejazd autokarem  

 2 noclegi + wyżywienie HB (śniadanie - obiadokolacja) 

 opieka pilota/przewodnika 

 ubezpieczenie (NNW,KL) 

 bilety wstępu do: Bastei - Skalne miasto, spływ łodziami doliną rzeki Kamienicy, 

Zamek Stolphen, Zamek Bolków, Manufaktura- Bolków. 

 

 

Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, który 

może wyniknąć z indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności do tych 

miejsc. 

 

 

UWAGA: Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja od 4 do 6 miesięcy! 

     Wymagany aktualny dokument: dowód osobisty lub paszport! 

 

 


