ŚLADAMI MALARZA LUDWIGA MOSTA (1807 – 1883)
Drezno + Saksonia Szwajcarska
Otwarty dla wszystkich zainteresowanych
objazd Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Szczecińskiego

16 – 19.04.2020
Cena: 845 zł + ok. 80 EUR (płatne w Niemczech)*
Drezno z jego atrakcyjnymi przedmieściami (Blasewitz, Loschwitz, Niederpoyritz, Wachwitz) –
Saksonia Szwajcarska ( objazd + zwiedzanie Hohnstein, Bastei) - Tharandt

* Płatne w EUR: atrakcje programowe (muzea, ciekawostki regionalne), opłaty rezerwacyjne,
parkingi, koszty kierowcy, dodatkowe posiłki)
Wsiadanie:
Stargard (6:00), Szczecin - Słoneczne (6:30), Szczecin (7:00), Warzymice (7:15)
Cena zawiera (w PLN):
* autokar klimatyzowany
* hotel 2* pok., 2os z łaz.
* śniadanie w hotelu
* ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, choroby przewlekłe
* opiekę pilota: Lucyna Kotla
* podatek VAT
* opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Płatne (w EUR)
* kolacje w miejscu zakwaterowania
* bilety występu do zwiedzanych atrakcji turystycznych wyszczególnionych w programie
* bilet całodzienny do wszystkich obiektów muzealnych w Dreźnie m.in. Zwinger (w tym
Galeria Obrazów Starych Mistrzów), Zamek Rezydencyjny
* kolejka panoramiczna w dzielnicy Drezno – Loschwitz
Cena nie zawiera:
* poczęstunków w miejscach przeznaczonych na czas wolny
Serdecznie

zapraszamy!!!

Szczegóły i zapisy w biurze KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, Szczecin
tel. 91 48 27 092, 608 122 492, biuro@kotlatravel.pl, www.kotlatravel.pl

KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, Szczecin,
tel. 91 48 27 092, 608 122 492, biuro@kotlatravel.pl
ORIENTACYJNY PROGRAM
I dzień (czwartek) Wyjazd (zbiórka 10 min przed odjazdem!!!!!):
Stargard ul. Wojska Polskiego (przy Sądzie) (6:00),
Szczecin – Osiedle Słoneczne ul. Struga KAUFLAND (6:30),
Szczecin ul. Sambora (7:00),
Warzymice przystanek CZERWONA TOREBKA (7:15)
Przejazd: Szczecin – Drezno przez Plauenscher Grund (przejazd przez dolinę z rzutem oka na
ciekawą zabudowę i najstarszy most Drezna Hegereiter Brücke oraz zabytkowe młyny)
Przyjazd do hotelu: zakwaterowanie lub złożenie bagaży w hotelowej przechowalni.
Chwila na odpoczynek, możliwość wypicia kawy czy herbaty w hotelowym lobby
Zwiedzanie Blasewitz + Loschwitz (ciekawa zabudowa obu miejscowości, most + kolejka z panorama
na Drezno)
Kolacja w hotelu
II dzień (piątek)
Po śniadaniu przejazd autokarem na Stare Miasto.
Przekazanie uczestnikom biletów całodniowych do muzeów drezdeńskich.
Zwiedzanie indywidualne, we własnym tempie, (audioguidy w jęz. polskim), między innymi:
Zwinger, Zamek, Frauenkirche itd .
Dla chętnych zwiedzanie z pilotem grupy.
Lunch we własnym zakresie.
Ok. godz. 15 przejazd autokarem na drugą stronę Łaby.
Zwiedzanie słynnej Molkerei i spacer po Nowym Mieście.
Kolacja w hotelu
III dzień (sobota)
Po śniadaniu przejazd do dzielnicy Drezna Niederpoyritz + spacer do Helfenberger Grund
Spacer Uttewalder Grund (brama skalna)
Przerwa na lunch w Hohnstein + zwiedzanie (miasto + zamek)
Spacer na formację skalną Bastei - piękna panorama Doliny Łaby.
Panoramiczny objazd północnej części Saksonii Szwajcarskiej.
Kolacja w hotelu lub na trasie objazdu
IV dzień (niedziela)
Po śniadaniu wykwaterowanie i około godz. 8:30 wyjazd z hotelu.

Zwiedzanie miasteczka Tharandt, a potem dzielnicy Drezno Wachwitz
Przerwa lunchowa.
ok. godz. 14 wyjazd do Szczecina
Przyjazd do Szczecina ok. godz. 21, następnie Szczecin ul. Struga (Sanktuarium) i Stargard

Uwaga:
Po kolacji pierwszego, drugiego i trzeciego dnia czas wolny.
Możliwość uczestniczenia we wspólnych spacerach na drezdeńską starówkę, w rejsie po Łabie czy w
innych drezdeńskich atrakcjach.

Osoba odpowiedzialna za program ze strony Biura Turystycznego KOTLA TRAVEL:
Lucyna Kotla tel. 608 122 492, biuro@kotlatravel.pl
Płatności gotówką lub przelewem: 31 9396 0007 2002 0013 5685 0001

