
 

4-DNIOWA WYCIECZKA 

DO SAKSONII, SZWAJCARII SAKSOŃSKIEJ I 

SPREEWALDU 
Program wycieczki: 

1. dzień: 

ok. 05:30 godz. - Wyjazd ze Świdwina 

ok. 09:00 godz -  Berlin „ Ogrody Świata” 

ok. 12:00 godz. - Wyjazd do Miśni 

ok. 14.30 godz. - Miśnia 

                         * przerwa kawowa 

                         * zwiedzanie miasta ( Manufaktura Porcelany, 

                            Stary Rynek, Ratusz, zamek Albrechtsburg ) 

ok. 19.00 godz. - Przyjazd do Drezna – zakwaterowanie w hotelu i kolacja 

2. dzień: 

7.30-9.30 godz. - Śniadanie w hotelu 

ok.10:00 godz.   - Zwiedzanie Drezna ( Kunsthofpassage – Pasaż 

                              Artystycznych Dziedzińców, Zwinger – zespół 

                              pałacowo-parkowy, Opera Sempera, Zamek 

                              Rezydencyjny, Mozaika Orszak Książęcy, Kościół 

                              NMP, Tarasy Brühla 

                              W trakcie zwiedzania przerwa kawowa 

ok. 19.00 godz. -   Kolacja w lokalnej restauracji w centrum Drezna 

ok. 21.30 godz. -   Powrót do hotelu 

3. dzień:                                

7.30.-8.45 godz. - Śniadanie w hotelu 

ok. 9.00 godz.    -  Wyjazd  do  Szwajcarii Saksońskiej 

                           *  Zamek Stolpen ( miejsce wygnania hrabiny Cosel, 

                               faworyty Augusta II Mocnego, bohaterki powieści 

                               J.I.Kraszewskiego ) 

                           * Szwajcaria Saksońska – kraina tysiąca bajecznych 

                               formacji skalnych, skalnych miast, ruin średnio- 

                               wiecznych zamków 

                               ok. 3-godzinne przejście szlakiem Schwedenlöcher - 

                               Bastei – średniowieczny zamek Neurathenau 

                            * Przerwa kawowa 

                            * Twierdza Königstein – XIII–wieczna, nigdy 

                                niezdobyta  twierdza 



                             * Kolacja w jednej z saksońskich restauracji 

ok. 22:00 godz. - powrót do hotelu 

4. dzień: 

7:30 – 9:00 godz. - śniadanie w hotelu 

ok. 9:15 godz.      - wyjazd do Moritzburg – najpiękniejszego pałacu na 

                                wodzie w całej Saksonii, zwiedzanie zamku 

                                Przerwa kawowa 

ok. 13:00 godz.    -  Spreewald – Niemiecka Wenecja, kraina rzecznych 

                                 kanałów i ogórków – rejs łodziami po malowniczej 

                                okolicy Spreewaldu 

                                W przerwie obiad w jednej w lokalnych restauracji 

 

Termin wycieczki: 8.06. - 11.06.2023 

Koszt: 1900 zł 

Cena obejmuje: 

Przejazd autokarem 

3 noclegi w 3* hotelu Kim Im Park w Dreźnie 

3 Śniadania w hotelu 

3 obiadokolacje 

1 obiad 

3 przerwy kawowe 

Bilety wstępu 

Ubezpieczenie 

Opieka przewodnika   

Cena nie obejmuje zakupu napojów do posiłków 

 

Zapisy  u pani Ewy Chmielewskiej wraz z wpłatą: 

1.  900 zł  do 15.03.2023 r. 

2.  500 zł  do 28.04.2023 r. 

3.  500 zł  do 26.05.2023 r. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w programie 

wycieczki! 

 

   

        

 

 

 



                                                          

 

 

   

 


