Material informacyjny o oprowadzaniu gości po Dreźnie i okolicy
Wielce szanowni Państwo,
Drezno „na horyzoncie” chce również w roku 2005 z nowym zapałem i rozmachem zaproponować swoim
gościom niezwykłe wycieczki po mieście i jego bliższej i dalszej okolicy. Znawcy Drezna uprzejmie „porwą”
Państwa do przeuroczych miejsc i w fantastyczne czasy. Zainteresowaniem cieszą się nie tylko daty i dane
techniczne, lecz również żywa historia z uroczym krajobrazem i fascynującymi ludźmi.

Co Państwu pokażemy
Zwinger, Operę Sempera, Frauenkirche (Kościół Naszej Kochanej Pani) ... Coselpalais –pałac pod tym
imieniem nie należał do hrabiny Cosel – znanej kochanki Augusta Mocnego! Klasyczne dwu lub
trzygodzinne zwiedzanie starego i nowego miasta autokarem, na życzenie również spacerem; Duży objazd
miasta ok. 4 godzin
Miśnia – wino i porcelana: miśnieńskie ciasto zwane „Fummel” jako „eskorta” transportu kosztownej
porcelany. Historia i historyjki o Miśni: wycieczki dzienne lub kilkugodzinne ze zwiedzaniem zamku lub
Manufaktury Miśnieńskiej, na życzenie kosztowanie win
Moritzburg: barokowy zamek łowiecki i marzycielski zameczek bażantowy, szlachetne ogiery
i karety, bajkowo piękne łoże wystrojone piórami i imponujące poroża: Moritzburg jako wyraz absolutnej woli
reprezentowania – wycieczka kilkugodzinna (półdniowa)
Saksonia Szwajcarska: przejazdy obok zamków i twierdz, poprzez „kamienie” i zamki do tzw. igieł i dziur:
przejazdy i prowadzone spacery na Bastylię, Kamień Książęcy (Königstein), Rathen, Wysoki Kamień
(Hohnstein), Bad Schandau i Grossedlitz; wycieczka dzienna lub kilkugodzinna
Łużyce: miasto pierników, Ortenburg i krzywa wieża; sukno postu i święty grób, Kaisertrutz, gwiazda
południa i wieża bogaczy, park dinozaurów i świat Krabata, park hrabiego Puecklera w Bad Muskau i ruina
klasztorna w Oybinie, najpiękniejszy niemiecki dom towarowy w stylu secesyjnym: Historia Związku Sześciu
Miast i Łużyc, wycieczka dzienna lub kilkugodzinna ze zwiedzaniem
Strażnik mostu i ptaszniczka Marliza: czym zaśmiewali się nasi dziadkowie. Oryginalne
i śmieszne nie tylko dla dzieci: program uzupełniający

Dalsze dodatkowe programy tematyczne
Scena drezdeńska: inna, awantgardowa, alternatywna: drezdeńskie Nowe Miasto
Architektura przemysłowa – historyczna i nowoczesna – od Starej Rzeźni do Szklanej Manufaktury
Marzenie o „Wenecji nad Łabą”: mosty, studnie, wody
Drezdeńskie budowle sakralne: krucyfiks, gwiazda Dawida i minaret w Dreźnie
Państwo wybieracie, my składamy program na podstawie życzeń i przedkładamy Państwu zobowiązującą
ofertę. Na życzenie zarezerwujemy Państwu hotele, koncerty i inne możliwości spędzenia wolnego czasu.
Proszę pozwolić dać się zaprosić do jednej z piękniejszych okolic w Niemczech. Cieszymy się z wizyty
Państwa u nas.
Z serdecznym pozdrowieniem
Karina Schumann | Dresden INSICHT

PS: Drezno obchodzi w roku 2006 swoje 800-lecie, proszę wcześnie zaplanować swój przyjazd do Drezna.
Jak już przysłowie mówi: Kto pierwszy, ten...
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Honorarium ważne dla autokarów na rok
Klasyczne zwiedzanie miasta
Zwiedzanie klasyczne, pieszo
Zwiedzanie klasyczne, autobusem
Duży objazd miasta ze zwiedzaniem
Zwiedzanie Nowego Miasta

czas trwania
2 godz.
2 godz.
4 godz.
2 godz.

honorarium
90,00 €
90,00 €
125,00 €
75,00 €

Tematyczne zwiedzanie miasta
Hist. i nowocz. archit. przemysłowa
Budowle sakralne w Dreźnie
Studnie, mosty i wody

czas trwania
3 godz.
4 godz.
3 godz.

honorarium
90,00 €
100,00 €
90,00 €

Wycieczki po okolicy
Miśnia:
Moritzburg:
Saksonia
Szwajcarska

zwiedzanie miasta, zamku, katedry, manufaktury porcelany, kosztowanie win
zwiedzanie zamku, stadniny, pejzaż ze stawami i latarnią morską
Bastylia, twierdza Kamień Książęcy, pałac i park Grosssedlitz

Przejazd przez historyczne miasta Związku Sześciu Miast: Kamenz, Bautzen (Budziszyn), Loebau, Zittau
(Żytawa), Lauban (Lubań) i Goerlitz (Zgorzelec) – program całodniowy
Honorarium oblicza się za wycieczki dzienne lub półdzienne uzależnione od wyświadczonej usługi. Na
zapytanie udzielane są zniżki za zwiedzanie i jazdę z małymi dziećmi jak również grup młodzieży.
Pomożemy Państwu hętnie przy ułożeniu trasy wycieczkowej.

Honorarium za zwiedzanie indywidualne
Klasyczne zwiedzanie maista
Zwiedzanie klasyczne, pieszo
Zwiedzanie klasyczne, autobusem
Zwiedzanie Nowego Miasta

czas trwania
2 godz.
3 godz.
2 godz.

honorarium
15,00 € od osoby
19,00 € od osoby
15,00 € od osoby

Tematyczne zwiedzanie miasta
Hist. i nowocz. archit. przemysłowa
Kościoły w Dreźnie
Studnie, mosty i wody

czas trwania
3 godz.
4 godz.
3 godz.

honorarium
30,00 € od osoby
25,00 € od osoby
20,00 € od osoby

Opłatę wstępną należy uiścić przed otrzymaniem usługi. Dzieci do lat 12 są zwolnione od opłat, uczniowie
orzymują 20% rabatu.
Karina Schumann | Dresden INSICHT
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