Wycieczka zagraniczna 1 – dniowa NR 11

Drezno
W programie:

 Drezno:

nazywane „Perłą Baroku” i „Florencją Północy”, jedno z
najpiękniejszych miast w Niemczech, stolica Saksonii, piękne położenie nad rzeką
Łabą, perły architektury: pałace i monumentalne budowle, historia Augusta II
Mocnego, około 40 muzeów i galerii sztuki

 Jarmark

Bożonarodzeniowy: jeden z najstarszych i największych w

Niemczech, magiczna niepowtarzalna świąteczna atmosfera, liczne stragany ze
świątecznymi dekoracjami, występy muzyczne i taneczne, możliwość degustacji
bardzo wielu świątecznych potraw, ponad 200 wystawców, świąteczne strucle i
inne regionalne potrawy, pięknie ubrane choinki, liczne wyroby artystyczne, piękne
oświetlenie, dekoracje i muzyka

 Zwinger: jedna z najbardziej znanych budowli barokowych w Europie, obraz
dawnego przepychu królewskiego życia, architektoniczny klejnot Drezna, piękne
otoczenie: dziedziniec, brama koronna, pawilony, fontanny, wyjątkowe zbiory
porcelany, zbrojownia, Salony: Matematyczny, Fizyczny, Francuski, Niemiecki
i inne, słynna Galeria Obrazów Starych Mistrzów z obrazami Rubensa,
Rembrandta, Vermeera, Tycjana, Canaletta, Durera, słynny obraz „Madonna
Sykstyńska”

 Zamek: piękna rezydencja Wettynów o 800 letniej tradycji
 Katedra Św. Trójcy: jedna z największa sakralnych

budowli na terenie

Saksonii

 Kościół

Najświętszej Marii Panny - Frauenkirche: piękny

 Opera

Sempera: Saksońska Opera Państwowa, jeden z najbardziej

barokowy luterański kościół z piaskowca, jeden z najbardziej znanych zabytków
protestanckiej architektury sakralnej
renomowanych i najpiękniejszych gmachów operowych w Europie

 Orszak Książęcy: historia na 25 000 kafelkach z miśnieńskiej porcelany

 Tarasy Bruhla: piękna promenada spacerowa nad Łabą, „Balkony Europy”
 Yenidze: dawna fabryka tytoniu w stylu mauretańsko - secesyjnym
 Wstępy dostosowane do oczekiwań grupy: np.: Muzeum Techniki i
Transportu, Muzeum Higieny, Zamek (skarbiec, zbrojownia, Komnata Turecka)

 Konieczne paszporty lub dowody osobiste
Cena wycieczki obejmuje:
Przejazd autokarem ♦ pilotaż i przewodnictwo ♦ opłaty parkingowe ♦ ubezpieczenie
NNW i KL ♦ pamiątkowe karty wycieczki ♦ słodycze, losowaną niespodziankę

Chcesz poznać cenę wycieczki z Twojej miejscowości? !! ZADZWOŃ !!

Biuro Turystyki Szkolnej Anna Binkiewicz
tel. 601-842-848 ♦ e-mail:btsbinkiewicz@wp.pl
ul. Zbigniewa Herberta 9, 59-700 Bolesławiec

