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Budziszyn - Miśnia - Hrenska - Drezno - Königstein - Stolpen 

Tuż za naszą zachodnią granicą znajduje się prawdziwy raj dla miłośników skalnych miast, labiryntów, 
twierdz i zamków – Szwajcaria Saksońska. Jest to miejsce, które uwiedzie nas swoimi wdziękami, 
zauroczy swoim pięknem i rozkocha w swoich pejzażach do granic szaleństwa. W połączeniu ze stolicą 
Saksonii – Dreznem – tworzą prawdziwy turystyczny magnes. Z racji bardzo dużej ilości zabytków i ich 
architektonicznego przepychu, Drezno nazywane jest Florencją nad Łabą lub Perłą Baroku. Niewiele 
jest miast na świecie, które mają tyle zabytków w centrum miasta. Koniecznie trzeba to zobaczyć na 
własne oczy! 

 

Zakwaterowanie (może ulec zmianie): 

Hotel  Ceska Koruna***+  –  znajduje  się   na   terenie   

Czech, w centrum miejscowości Děčín. Oddalony jest około 
70 km od Drezna oraz około 70 km od południowo-
zachodniej granicy Polski. Do dyspozycji pokoje 2,3,4 
osobowe z pełnym węzłem sanitarnym oraz TV. W całym 
budynku można korzystać z bezpłatnego Wi-Fi. Dzięki 
swojemu położeniu hotel jest doskonałym miejscem, aby 
poznać piękno Czesko-Saksońskiej Szwajcarii. 

 

Na terenie hotelu: 
 restauracja  

 bar 

 sala bankietowa 

 sala konferencyjna 

 letni ogródek 

 parking 
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Program imprezy 
 

 1 dzień 
Wyjazd z Polski (godzina i miejsce zbiórki do ustalenia). Przejazd do Bautzen (Budziszyn), zwiedzanie 

m.in.: Ratusz, Katedra św. Piotra oraz Bogata Wieża. Czas wolny. Następnie przejazd do Miśni, 

słynącej w świecie z produkowanej w tamtejszej manufakturze porcelany. Zwiedzanie warsztatów 

pokazowych, w których na własne oczy można prześledzić proces powstawania miśnieńskich 

wyrobów. Przejazd do Czech. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg. 

 
 2 dzień 

Po śniadaniu wyjazd do Hrenska i wejście na teren Parku Narodowego „Czeskiej Szwajcarii”. 

Zaczniemy od spływu łodziami przez skalny kanion rzeki Kamienicy,  następnie piesza  wycieczka pod 

największy w Europie skalny most tzw. Prawczyńską Bramę, gdzie kręcono m.in.: film „Opowieści 

z Narnii” (do pokonania szlakiem około 10 km). Powrót do hotelu, uroczysta kolacja z muzyką, nocleg. 

 
 3 dzień 

Po śniadaniu wyjazd do Niemiec. W trakcie przejazdu postój przy najpopularniejszym punkcie 

widokowym Bastei. Zejście do przystani i rejs statkiem wycieczkowym po Łabie. Następnie zwiedzanie 

Drezna: pomnik Złotego Jeźdźca, Augustusbrucke, Starówka, Pałac Zwinger z Galerią Dawnych 

Mistrzów, gdzie będziemy podziwiać słynną "Madonnę Sykstyńską" oraz wiele innych dzieł malarskich, 

Opera Sempera, Pałac Taschenberg, kościół Frauenkirche, Zamek Rezydencjalny, mozaika 

Furstenzug, kościół Hofkirche (Nadworny), Staromiejski Odwach, tarasy Bruhla, synagoga, Albertinum, 

Kulturpalast, Rynek Starego Miasta. Czas wolny na spacer i zakupy. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

 
 4 dzień 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Königstein. Twierdza o tej samej nazwie przez 

stulecia pozostawała niezdobyta, chroniąc w okresie wojny najcenniejsze drezdeńskie dzieła sztuki. 

Spacer po murach twierdzy wznoszących się 250 m ponad Łabą z możliwością podziwiania  

doskonale  zachowanych  elementów  architektonicznych  -  bram  warownych,  zamku    i bastionu 

Jerzego, spichlerza, starych koszarów oraz głębokiej na ponad 150 m studni. Przejazd do Stolpen. 

Zamek rozsławiła w XVIII w. hrabina Cosel, która była więziona w Stolpen przez 49 lat. Jedna 

z zachowanych wież służyła jej za mieszkanie. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę 

powrotną. Powrót do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych. 
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Kalkulacja: 

 

Cena zawiera: 
 Zakwaterowanie: 3 noclegi (www.hotelceskakoruna.cz/pl) 

 Wyżywienie: 

 3 śniadania 

 3 kolacje (w tym jedna uroczysta z muzyką i degustacją wina) 

 Ubezpieczenie: KL, NNW, BP 

 Realizacja programu turystycznego 

 Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

 Opieka polskiego pilota 

 

Cena nie zawiera: 
 Transport (istnieje możliwość zamówienia autokaru z dowolnego miejsca w Polsce) 

 

Uwagi: 
 Pilot nie oprowadza po o wnętrzach zwiedzanych obiektów 

 Kolejność realizacji programu może ulec zmianie 

 Przekroczenie granic na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu 

 Brak ukrytych kosztów  



Dlaczego Almatur? 
 Organizujemy wyjazdy od ponad 60 lat! 

 Korzystamy wyłącznie z licencjonowanych, sprawdzonych i uznanych na rynku firm 

transportowych.  Wszystkie   nasze   autokary   posiadają   aktualne   badania   techniczne,   

a kierowcy to sprawdzeni, zaufani i wieloletni pracownicy naszych partnerów handlowych. 

 Program wycieczki jest tak ułożony, aby w atrakcyjny sposób pod względem turystycznym 

i edukacyjnym pozwolił poznać nowe miejsca, a jednocześnie pozwolił na dobrą zabawę 

 Współpracujemy tylko i wyłącznie z wykwalifikowanymi i doświadczonymi 

pilotami wycieczek oraz przewodnikami. To ludzie z pasją - najlepsi w tym co robią! 

 
 

 

Liczba uczestników płacących Cena 

30 – 39  1299zł / osoba 

40 – 49 1199zł / osoba 

powyżej 50  1099zł / osoba 
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