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Wycieczka dla grup do Szwajcarii Saksońskiej - 3 dni
symbol oferty: AGA-SZW-SAK-3DN

PROGRAM:
WYCIECZKA DLA GRUP DO SZWAJCARII SAKSOŃSKIEJ - 3 DNI :
Położona nad Łabą Szwajcaria Saksońska to kraina wzgórz, lasów i skał o niesamowitych kształtach. Jej wschodnia
część, bardziej popularna wśród turystów, należy do Czech, natomiast zachodnia do Niemiec. Stolicą Saksonii jest
Drezno, która ze względu na okazałą barokową architekturę, skarby sztuki i czarujące pod kątem krajobrazowym
położenie nazywana jest także „Florencją Północy”. Z kolei "Białe złoto" czyli porcelana, z charakterystycznym
symbolem skrzyżowanych niebieskich mieczy nadało Miśni rangę światową i do dziś przysparza miastu splendoru.

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień
Wyjazd we wczesnych godzinach rannych. Przejazd do Szwajcarii Saksońskiej. Zwiedzanie średniowiecznego
zamku Stolpen zbudowanego na bazaltowych skałach. zwiedzanie zbrojowni, izby tortur, komnat Hrabiny Cosel
oraz podziemi. Przejazd do rezerwatu Bastei nad Łabą z punktami widokowymi i niewiarygodnie pięknymi
formacjami skalnymi, kamiennym mostem oraz ruinami zamku.
Przejazd do twierdzy Konigstein - na platformie skalnej o powierzchni 13 boisk piłkarskich wznosi się niezdobyta
twierdza. Ponad 50 budowli i liczne zielone zakątki zapraszają w podróż po dawnym codziennym życiu twierdzy - np
warto zobaczyć, jak czerpano wodę ze studni głębokości 152 m. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
2 dzień
Śniadanie. Przejazd do Miśni z wizytą w manufakturze porcelany miśnieńskiej – poznamy historię powstania
pierwszej europejskiej fabryki „białego złota” oraz będziemy uczestniczyć w pokazie produkcji. Proponujemy także
spacer przez Stare Miasto z katedrą gotycką i zamkiem Albrechtsburg, który stał się w 1710 r. miejscem narodzin
Miśnieńskiej Manufaktury Porcelany. Przyjazd do Drezna na zwiedzanie pałacu w Pillnitz , położonego w
egzotycznym parku nad brzegiem Łaby, prezentującego styl azjatycko-barokowy. August Mocny Sas -polski król i
elektor saski dziedziczy tę posiadłość i przekazuje Annie Konstancji von Cosel. Spacer ogrodami (angielskim,
holenderskim i chińskim) z pawilonami i liczącą 250 lat kamelią japońską. Obiadokolacja i nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Przyjazd do Drezna. Zwiedzanie rozpoczniemy od reprezentacyjnego Placu Teatralnego z dekoracyjną
Operą i kościołem dworskim, idąc w kierunku pałacu Zwinger, który stanowi perłę saksońskiego baroku. W pałacu
możemy podziwiać eksponaty: Muzeum Porcelany z kolekcją eksponatów ze słynnej fabryki z Miśni, Salonu
Matematyczno-Fizycznego, w którym zgromadzono kolekcję dawnych globusów, zegarów i przyrządów
naukowych oraz Galerii Dawnych Mistrzów, gdzie została zgromadzona część najsłynniejszych dzieł włoskiego
renesansu. Zwiedzając dalej miasto obejrzymy zamek królewski, który stanowił główną rezydencję pałacową
elektorów i królów Saksonii. Wśród licznych kolekcji i wystaw prezentowanych na zamku najsłynniejszą kryje
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Zielony Skarbiec. W drodze na Nowy Rynek obejrzymy Fuerstenzug, czyli największy porcelanowy obraz na
świecie, przedstawiający władców Saksonii. Wśród licznych reprezentacyjnych budynków rynku, takich jak
Albertinum z Państwowymi Zbiorami Sztuki najokazalszym jest odbudowany w całości po wojnie kościół
protestancki. Niezapomniany widok gwarantują rozciągające się nad Łabą Tarasy Brühla, czyli promenada
nazywana "Balkonem Europy". Stąd możemy podziwiać urok parostatków tworzących największą i najstarszą flotę
na świecie. Wyjazd do kraju w godzinach wieczornych. Powrót do kraju w godzinach nocnych.

DODATKOWO PROPONUJEMY:
- uroczysta kolacja w jednej ze kultowych restauracji regionalnych (SephenKeller, PulverTurm)
- wizyta w najstarszej i najsłynniejszej w Saksonii winnicy - Radebeul, z pięknymi tarasowymi winnicami oraz
świetnie zaopatrzonym sklepem firmowy (możliwość zorganizowania degustacji)
- zwiedzanie Opery z przewodnikiem lub rezerwacja biletów na spektakl w Operze
- rejs statkiem po Łabie (np do Pillnitz, do Bastei)
- zwiedzanie pałacu w Moritzburgu - "najbardziej fotogenicznego zamku Saksonii"
- możliwość zorganizowania w hotelu wieczorku integracyjnego z muzyką DJ

CENA:
od 499 PLN/os przy grupie powyżej 55 uczestników
od 529 PLN/os przy grupie powyżej 45 uczestników
od 649 PLN/os przy grupie powyżej 30 uczestników

ŚWIADCZENIA:
CENA ZAWIERA:
Przejazd autokarem
2 noclegi w hotelu/pensjonacie *** w Czechach ( pokoje 2,3-osobowe)
2 śniadania,
2 obiadokolacje
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA
opieka pilota
rezerwacje wstępów
wszystkie opłaty drogowe i parkingi
podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:
OPŁAT OBLIGATORYJNYCH
25.00 € opłaty programowej (przewodnik, zestawy słuchawkowe lub system nagłaśniający, opłata klimatyczna i
administracyjna)
2.00 PLN obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
2.00 PLN obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy
OPŁAT FAKULTATYWNYCH
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

Poniżej prezentujemy przykładowe ceny głównych atrakcji (luty 2022):
normalny ulgowy
€5.50 €1.00 Stolpen - zamek bilety grupowe , zniżka dla grup szkolnych
€2.00 €2.00 Bastei - rezerwat skalny
€12.00 €4.00 Konigstein - twierdza zniżka dla grup szkolnych do 16 lat , 9 € pow. 16 lat
€12.00 €10.00 Miśnia - manufaktura porcelany bilety grupowe , zniżka dla grup szkolnych
€14.00 €0.00 Drezno - Zwinger Łączony bilet (Galeria Obrazów Starych Mistrzów, Zbiory Porcelany, Salon
Matematyczno-Fizyczny), dzieci i młodzieży do lat 17 wstęp gratis, 11 € pow. 17 lat
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€14.00 €0.00 Drezno - Historyczne Zielone Sklepienie dzieci i młodzieży do lat 17 wstęp gratis, 11 € pow. 17 lat
€11.00 €1.00 Drezno - Muzeum Transportu zorganizowane grupy szkolne 1 € za ucznia, (opiekunowie 1/10 uczniów
za darmo) zwiedzanie z przewodnikiem 4 € /ucznia
€9.00 €7.00 Drezno - Fabryka Volkswagena zwiedzanie dla grup do 15 osób z przewodnikiem w j.polskim 70 € /
grupa
€10.00 €0.00 Drezno - Muzeum Higieny bezpłatny wstęp dla młodzieży do 16 lat
€0.00 €0.00 Drezno - Pfunds Molkerei ( sklep mleczarski ) bezpłatny wstęp

WAŻNE INFORMACJE:
PROGRAMY I OFERTY IMPREZ są naszymi propozycjami. Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i możemy
stworzyć program "szyty na miarę ". Poza podstawową ofertą proponujemy dodatkowe usługi takie jak: szkolenia
biznesowe, szkolenia outdoor, imprezy integracyjne, obiadokolacje w wybranej przez Państwa formie, degustacje
lokalnych specjałów, bilety do wybranych atrakcji, standard zakwaterowania dopasowany do potrzeb uczestników (
od standardu turystycznego na każdą kieszeń do luksusowych hoteli Wellness & Spa dla bardzo wymagających ).
Na naszych wyjazdach pamiętamy o tym jak ważna oprócz zwiedzania jest integracja, poznawanie atmosfery
odwiedzanych miejsc, relaks przy dobrej kawie czy specjałach lokalnej kuchni oraz przyjazna atmosfera.
Oferty wysyłamy bezpłatnie i bez zobowiązań. W razie potrzeby możemy osobiście zaprezentować ofertę w
Państwa siedzibie lub naszym biurze.
W wyjątkowych przypadkach w trakcie trwania wycieczki program może ulec zmianie, a decyzje o kolejności
zwiedzania podejmuje pilot.
BILETY WSTĘPU Ceny biletów wstępu podajemy orientacyjnie i mogą one ulec zmianie niezależnie od Biura
Podróży Index, dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów.
UBEZPIECZENIE Uczestnicy imprez zagranicznych są ubezpieczeni od kosztów leczenia i następstw
nieszczęśliwych wypadków na podstawie umowy generalnej z firmą ubezpieczeniową SIGNAL IDUNA (sumy
ubezpieczenia: KL 10 000 EUR, KR 6 000 EUR, NNW 7 000 PLN, bagaż 800 PLN). Za dopłatą istnieje możliwość
zwiększenia zakresu ubezpieczenia do sumy ubezpieczenia wyższej niż ubezpieczenie podstawowe lub
rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o koszty leczenia chorób przewlekłych.
DOKUMENTY UCZESTNIKÓW NA WYCIECZCE W przypadku wyjazdu na wycieczkę zagraniczną każdy uczestnik
zobligowany jest do posiadania przy sobie odpowiedniego dokumentu podróży. Dla obywateli UE w obrębie strefy
Schengen jest to ważny paszport lub dowód osobisty. Jeśli kraj docelowy lub kraje tranzytowe leżą poza UE
niezbędny będzie paszport ważny co najmniej 90 dni od daty powrotu, w niektórych przypadkach również wiza ( np.
Białoruś , Rosja). Aktualne informacje należy sprawdzić przed wyjazdem na stronie Ministerstwa Spraw
Zagranicznych www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub w biurze INDEX.
ŁĄCZENIE GRUP Jeżeli mają Państwo małą grupę, a chcą jechać na wycieczkę w niskiej cenie, proponujemy
połączenie z inną grupą. O szczegóły zapytaj w biurze.
REZERWACJI WYCIECZKI można dokonać telefonicznie lub drogą mailową lub osobiście. Dokonanie rezerwacji
terminu wycieczki nie stanowi zobowiązania i jest bezpłatne. Dajemy Państwu niezbędny czas do zapoznania się z
ofertą i zapisanie zainteresowanych uczestników wyjazdu.

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

