
 

Zamki i pałace SAKSONII 
(RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI) 

 
1 DZIEŃ godz. 06:45 zbiórka na parkingu przy Muzeum Techniki w PKiN w WARSZAWIE – godz. 07:00 

wyjazd, godz. 11:30 odjazd sprzed Dworca Głównego PKP we WROCŁAWIU, ul. Piłsudskiego, 

wyjazd do GORLITZ jednego z najpiękniejszych miast Niemiec, w programie zwiedzania: 

gotycki kościół farny św. Piotra, Stary Ratusz, Schlonhof – najstarszy renesansowy budynek 

w Niemczech, kościół św. Trójcy z dwuskrzydłowym ołtarzem, Biała Wieża, Obermarkt 

otoczony renesansowymi i barokowymi kamienicami, przejazd do BUDZISZYNA – historycznej 

stolicy Górnych Łużyc, miasta 17 wież – spacer po Starówce, obejrzenie: średniowiecznych 

baszt, ratusza, ruin kościoła św. Michała, katedry św. Piotra podzielonej na część katolicką 

i protestancką, zamku Ortenturg (z zewnątrz), odchylonej od pionu Bogatej Wieży, bramy 

Mikołajskiej z herbem Budziszyna, Mostu Pokoju, z którego rozpościera się panorama 

miasta, średniowiecznej wieży wodnej i sklepu-muzeum słynnej musztardy „Bautzner”; 

kolacja i nocleg w hotelu w DREŹNIE  
2 DZIEŃ Szwajcaria Saska – jeden z najbardziej urokliwych regionów Niemiec  
  śniadanie, wyjazd do niezdobytej twierdzy KONIGSTEIN, jednej z najlepiej zachowanych 

twierdz górskich w Europie, arcydzieła sztuki fortyfikacyjnej na skalę światową, przejazd 

do WEESENSTEIN – perły Saskiej Korony, zwiedzanie królewskiego zamku ze stajnią 

na V piętrze, budowanego przez 7 wieków od góry w dół, ulubionego zamku króla Saksonii 

Jana Wettyna, w drodze powrotnej do DREZNA zwiedzanie PIRNY – perły Saksońskiej 

Szwajcarii, miasta rozsławionego przez Canaletta, w programie m. in. średniowieczny 

rynek z ratuszem z gotyckimi portalami, późnogotycki ewangelicko-augsburski kościół 

Mariacki, Dom Canaletta, artystycznie zdobione domy mieszczańskie z ich wspaniałymi 

frontonami i wykuszami (m.in. diabelskim i anielskim), górujący nad miastem barokowy 

zamek Sonnenstein (z zewnątrz); kolacja i nocleg w hotelu w DREŹNIE  
3 DZIEŃ DREZNO – „Florencja nad Łabą”  
  śniadanie, zwiedzanie DREZNA – Altmarkt, Neumarkt, kościół Marii Panny, Tarasy Brühla 

zwane „Balkonem Europy”, Katedra Dworska, Orszak Książęcy, Zamek Rezydencyjny 

oraz znajdujące się w nim galerie: Zielone Sklepienie (Nowe i Historyczne), Komnata 

Turecka z dziełami sztuki z Imperium Osmańskiego, Gabinet Miedziorytów i Gabinet 

Numizmatyczny, Drezdeńska Masztarnia uważana za jeden z najstarszych turniejowych 

placów świata; kolacja i nocleg w hotelu w DREŹNIE  
4 DZIEŃ Saksońska kraina wina 

 śniadanie, wyjazd do zwanego „Saksońską Niceą” RADEBEUL, leżącego w sercu Saksońskiej 

Drogi Wina, związanego z Karolem Mayem – spacer zabytkową ulicą Altklötschenbroda, 

przejazd do MIŚNI – miasta wina i porcelany, wizyta w Miśnieńskiej Manufakturze 

– najstarszej w Europie wytwórni porcelany – zapoznanie się z tradycyjnym procesem 

powstawania porcelany, ręcznego jej formowana i ozdabiana, następnie zwiedzanie zespołu 

architektonicznego Albrechtsburg – jednej z najpiękniejszych późnogotyckich budowli 

Europy, kolebki Saksonii, w programie: gotycka katedra św. Jana i św. Donata – jedna 

z najcenniejszych budowli sakralnych średniowiecznej Saksonii, zamek biskupi, spichlerz 

zbożowy i zamek warowny – pierwsza królewska rezydencja Wettynów, czas wolny 

na miśnieńskiej Starówce – można będzie skosztować wina w jednej z oryginalnych winiarni 

lub pospacerować po Starym Rynku i obejrzeć późnogotycki ratusz, aptekę, Dom pod 

Jeleniem, kamienicę Benona, gotyckie, renesansowe i barokowe kamieniczki oraz gotycki 

kościół Frauenkirche z dzwonkami z miśnieńskiej porcelany, fontannę Henryka, Stary 

Browar, zabytkowe schody, kościół św. Afry – jeden z najstarszych w Saksonii, wyjazd 

do LIPSKA, po drodze postój w NOSSEN – obejrzenie potężnego zamczyska hrabiny 

Cosel, ratusza i pocztowego słupa dystansowego z 1727 r. z herbami Polski i Saksonii 

oraz inicjałami króla Polski Augusta II; nocleg w hotelu w LIPSKU 



5 DZIEŃ Saksonia–Anhalt i Turyngia  
 śniadanie, zwiedzanie LIPSKA, „Małego Paryża” wg Goethego, spacer po Starówce, 

obejrzenie: Romanushaus, Fregehaus, Starej Wagi, Starego Ratusza, Pasażu Rzemieślników, 

giełdy Alte Handelsborse i pomnika Goethego, kamienicy z Coffe Baum – drugą najstarszą 

kawiarnią w Europie, Pasażu Madlera – jednej z najładniejszych galerii i grobu Bacha 

w kościele św. Tomasza, wyjazd do wyjazd do Saksonii–Anhalt, zwiedzanie w związanym 

z najstarszą historią Niemiec MERSEBURGU renesansowego zamku i katedry św. św. Jana 

i Wawrzyńca oraz w NAUMBURGU imponującej katedry św. św. Piotra i Pawła – jednej 

z najcenniejszych budowli gotyckich w Niemczech, wyjazd do Turyngii, zwiedzanie 

ALTENBURGA – jednego z ciekawszych dworskich miast, w programie m.in.: kompleks 

zamkowy, kościół zamkowy z organami, na których grywał Bach, neorenesansowy teatr 

miejski, kościół św. Bartłomieja, w którym kazania wygłaszał Luter, Czerwone Wieże, rynek 

z renesansowym ratuszem i pomnikiem Skatbrunnen; kolacja i nocleg w hotelu w ALTENBURGU  
6 DZIEŃ Saksońska kraina zamków  
  śniadanie, wyjazd do CHEMNITZ, po drodze foto-stop przy zamku warownym GNANDSTEIN 

– najlepiej zachowanym romańskim zespole zamkowym w Saksonii, zwiedzanie zamku 

COLDITZ – jednego  z najpiękniejszych i najczystszych stylowo zabytków architektury 

późnego XVI w., który był obozem dla oficerów alianckich w czasie II Wojny Światowej 

oraz średniowiecznej warowni KRIEBSTEIN uważanej za najładniejszy zamek rycerski 

w Saksonii, foto-stop przy potężnym zamku ROCHLITZ z dwoma charakterystycznymi 

wieżami; kolacja i nocleg w hotelu w CHEMNITZ  
7 DZIEŃ U podnóża Rudaw  
  śniadanie, spacer po CHEMNITZ, obejrzenie późnogotyckiego kościoła halowego św. Jakuba, 

renesansowego Starego Ratusza i secesyjnego Nowego Ratusza, Czerwonej Wieży, pomnika 

Karola Marksa – symbolu miasta, Opery i kościoła św. Piotra na Placu Teatralnym, pałacu 

elektorskiego na terenie dawnego klasztoru benedyktynów, wyjazd do zamku AUGUSTUSBURG 

zwanego „koroną Rudaw” – jednego z najznamienitszych barokowych zespołów Niemiec, 

przejazd do FREIBERGA – „Srebrnego Miasta” Saksonii, w programie m.in.: zamek 

Freudenstein (z zewnątrz), kościół św. Mikołaja (sala koncertowa), późnogotycki kościół 

św. Marii ze słynną Złotą Bramą, organami Silbermanna i amboną w kształcie tulipana, 

spacer po Obermarkt – jednym z najpiękniejszych rynków w Niemczech; kolacja i nocleg 

w hotelu w DREŹNIE  
8 DZIEŃ DREZNO  
  śniadanie, wyjazd do PILLNITZ– obejrzenie z zewnątrz letniej rezydencji saskiego dworu 

(XVIII w.) w stylu wschodnioazjatyckim i spacer po parku, powrót do DREZNA, po drodze 

krótki postój przy Pfunds Molkerei – jak głosi wpis w Księdze Rekordów Guinnessa 

„najpiękniejszej mleczarni świata” i przy Pasażu Artystycznych Dziedzińców, następnie 

spacer od Złotego Jeźdźca przez most Fryderyka Augusta, z którego roztacza się piękna 

panorama Starówki do Zwingera – zwiedzanie najznamienitszej budowli późnego baroku 

w Niemczech i znajdujących się w nim Kolekcji Porcelany, Zbrojowni oraz Galerii Starych 

Mistrzów w Galerii Sempera, czas wolny; kolacja i nocleg w hotelu w DREŹNIE  
9 DZIEŃ śniadanie, przejazd do zamku STOLPEN – miejsca spoczynku hrabiny Cosel po 49 latach 

więzienia jej w zamku, wyjazd do Polski, planowany przyjazd do WROCŁAWIA ok. godz. 15:00 

(Dworzec Główny PKP), do WARSZAWY ok. godz. 20:00 – zakończenie imprezy na parkingu 

przy Muzeum Techniki w PKiN 
 

CENA:  3.250 zł  
obejmuje: przejazd autokarem (25-30 miejsc, klimatyzacja), opłaty drogowe, 8 noclegów w hotelach 3*, 

8 śniadań, 7 kolacji, miejscowego przewodnika w Dreźnie, bilet wstępu do Historycznego  

Zielonego Sklepienia i Wytwórni Porcelany w Miśni, opiekę pilota, ubezpieczenie AXA Travel 

Kontynenty (KL, w tym włączone choroby przewlekłe i nowotworowe obligo dla każdego klienta, 

do sumy ubezpieczenia 30 000 euro, NNW do sumy 5 000 euro, bagaż do sumy 1 000 euro, 

OC do sumy 50 000 euro), podatek VAT 
 

Dopłata do pokoju 1-osobowego 750 zł 
 

Koszty dodatkowe: 
● ok. 120 euro – bilety wstępu 

● napoje do kolacji 
 

TERMIN: 10.06 – 18.06.2017   


