
STOLICE NIEMIECKICH KRAIN   
Trasa: Ruda Śląska – Drezno – Budziszyn – Görlitz – Ruda Śląska 

Termin wyjazdu: 03.12 – 04.12.2022                                                        Cena: 430 zł 
Dzień

imprezy
Program imprezy

1 dzień
03.12.2022 

sobota

Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 6.00 (Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 36). Przejazd
do stolicy Saksonii – DREZNA, miasta urzekającego swym urokiem                       i
fascynującego swą interesującą, a jednocześnie tragiczną historią. Spacer po STARYM
MIEŚCIE.  Na  trasie  spaceru:  zespół  pałacowo  –  parkowy  Zwinger  zaliczany
do najwybitniejszych  budowli  późnego  baroku  w  Europie,  Opera  Sempera,  Zamek
Królewski  –  wspaniała  rezydencja  Wettynów,  Kościół  Mariacki,  czyli fenomenalny,
barokowy kościół luterański, rzymskokatolicka katedra św. Trójcy znana również  jako
Kościół  Dworski,  Tarasy  Bruhla  z  cudownymi widokami  na  dolinę  Łaby.  Udział
w  JARMARKU  ADWENTOWYM,  którego  tradycje  sięgają  XV  wieku.  Powrót
do Polski. Przyjazd do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.

2 dzień
04.12.2022 
niedziela 

Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd do BUDZISZYNA – pięknego, tysiącletniego miasta
nad  Sprewą,  będącego stolicą  Górnych Łużyc  oraz  centrum kulturalnym Łużyczan.
Zwiedzanie  miasta  dwóch  kultur:  niemieckiej  i  serbołużyckiej,  które  współistniejąc
ze sobą (m.in. poprzez pielęgnowanie języka, obyczajów i sztuki, a w tym działalność
dwujęzycznego  teatru  –  jedynego  takiego  na  terenie  Niemiec),  tworzą  wyjątkową
atmosferę tego miejsca. Spacer do najatrakcyjniejszych obiektów miasta (m. in.: zamek
Ortenburg,  gotycka  katedra  św.  Piotra,  zabytkowe  kamienice  na  Starym  Mieście,
średniowieczne mury miejskie z bramami, ruiny kościoła św. Mikołaja z cmentarzem
znanych Łużyczan, Bogata Wieża – jedna z 17 wież górujących nad miastem, odchylona
od pionu o 1,44 m). Przejazd do GÖRLITZ – granicznego miasta, położonego nad Nysą
Łużycką,  będącego  jednym  z  najciekawszych  i  największych  ośrodków  miejskich
Górnych  Łużyc,  szczycącego  się  posiadaniem  ogromnej  ilości  cennych  zabytków
(około  3500).  Zwiedzanie  w  formie  spaceru  miasta  pachnącego  odnowionymi
kamienicami  i  zadziwiającego  swą  niezwykłą  atmosferą.  Na  trasie  zwiedzania
m.in.: gotycki kościół śś. Piotra i Pawła, Dolny Rynek z Ratuszem z XIV wieku, Starą
Giełdą  i  Apteką  Ratuszową.   Wyjazd  w  kierunku Śląska.  Powrót  do  Rudy  Śląskiej
w godzinach późnowieczornych.

UCZESTNIKÓW ZABIERAMY Z WIĘKSZOŚCI DZIELNIC RUDY ŚLĄSKIEJ,
KILKU DZIELNIC ŚWIĘTOCHŁOWIC ORAZ Z INNYCH WYZNACZONYCH MIEJSC

Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności                                             
od warunków atmosferycznych lub innych czynników zewnętrznych niezależnych od organizatorów.

Cena imprezy obejmuje:                                                                                               
- przejazd autokarem                                                                          
- opłaty parkingowe oraz drogowe          
- 1 nocleg, 1 śniadanie, 1 obiadokolację
- opiekę przewodnika na terenie Drezna, Budziszyna i Görlitz
- opiekę licencjonowanego pilota
- obowiązkowe opłaty na TFG i TFP 
- ubezpieczenie NNW i OKL                          
- podatek VAT (23%)

Cena imprezy nie obejmuje: 
     -    biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

Na własne potrzeby proponujemy zabrać minimalne kieszonkowe w wysokości 50 zł i 70 euro 
(w tym około 30 euro na wstępy do zwiedzanych obiektów). 

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje
BIURO PODRÓŻY ATUT s.c.

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 12.00 do 17.00

Adres: Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 16/01 (parter) nr domofonu 30
tel. 32 2 480 180

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327


