Wycieczka 4 dniowa autokarowa Kotlina Kłodzka – Drezno
Program wycieczki:
1 dzień Kłodzko, Czermna, Błędne Skały
Wyjazd grupy wczesnym rankiem
Jedziemy w kierunku Kotliny Kłodzkiej, rozpoczynamy zwiedzanie od:

CZERMNA – niewielka barokowa kaplica, której wnętrze pokryte jest 3 tyś.
ciasno ułożonymi ludzkimi czaszkami.

BŁĘDNE SKAŁY – skalne labirynty” Błędne Skały” to labirynt szczelin i
zaułków, niekiedy niezwykle wąskich, oddzielających bloki skalne
kilkunastometrowej wysokości.

KŁODZKO – Spacer starym miastem, most św. Jana wzorowany na moście
św Karola z Pragi. Przejście pod Ratusz z widokiem na Twierdzę Kłodzką,
przejście podziemną trasą 1000 lecia.
Przejazd na nocleg do hotelu 4* Zamek na Skale
Obiadokolacja grilowa z zabawą przy muzyce. Nocleg.

2 dzień BASTEI, MIŚNIA
Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, wyjazd w kierunku Niemiec
Przejazd do BASTEI n/Łabą - rezerwat skalny
z ponad 200 metrowymi pionowymi skałami, punktami widokowymi
wznoszącymi się ponad 100 m nad poziom rzeki Łaby. Przejazd do MIŚNI,
zwiedzanie jednej z najsłynniejszych na świecie Manufaktur Porcelany
liczącej ponad 300 lat. Wizyta w Muzeum pozostawia niezapomniane
wrażenie i podziw dla kunsztu rękodzielników.
Miśnia to nie tylko ”porcelana”, ale również zamek Albrechtsburg wraz
z ewangelicką katedrą św. Jana i Donata.
Przejazd na obiadokolację i nocleg.

3 dzień Drezno
Śniadanie, zwiedzanie Drezna, w programie między innymi: Stare Miasto,
Augustusbrucke, Opera Sempera, symbol Drezna Zwinger - uważany za
najpiękniejszą barokową budowlę w Niemczech: Residenzschloss
(Rezydencja dynastii Wettynów), Fauenkirche czyli kościół NMP, który po
wojennych zniszczeniach został całkowicie odbudowany, Georgentor,
Pałac Królów i Elektorów, Pałac Taschenberg, Fürstenzug (Orszak
Książąt składający się z 24 tysięcy ceramicznych płytek przedstawiających
800 letnią dynastię Wettynów), katolicki kościół Hofkirche (Katedra) wraz z
kryptą Wettynów. Po południu przejazd do pałacu w Pillnitz na obrzeżach
Drezna gdzie znajduje się wspaniały zespół pałacowo-ogrodowy z czasów
Augusta II. Powrót ma obiadokolację i nocleg.

4 dzień zamek w Mosznej
Śniadanie, przejazd w kierunku Mosznej
Przyjazd do zamku w Mosznej, zwiedzanie zamku,
Zamek, zgodnie z fantazją Franza Huberta, ma 365 pomieszczeń i 99 wież,
z których słynie.
Niespotykana architektura Zamku przyciąga rokrocznie do Mosznej rzesze
turystów. Obiad
Przejazd do Brzeska w godzinach wieczornych.
Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, wc, barek, video)
- 3 noclegi
- wyżywienie, 3 x śniadanie, 3 x obiadokolacja 1 obiad
- opieka pilota,
- ubezpieczenie KL, NNW
Cena nie zawiera:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, ok. 25 €.
- Zwinger (Galaria Malarstwa Starych Mistrzów, Zbiory Porcelany, Gabinet
Matematyczno-Fizyczny) cena: dorośli 10 EUR, młodzież 7,5 EUR, dzieci i
młodzież do 16 lat gratis
- Zamek (Skarbiec, Zbrojownia, Komnata Turecka, Wieża Zamkowa) cena:
dorośli 12 EUR, młodzież 9 EUR, dzieci i młodzież do 16 lat gratis
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