
JARMARK ŚWIĄTECZNY W DREŹNIE 

(1 DZIEŃ  w terminie 28.11-23.12.2018)
Wyjazd na świąteczny jarmark to rewelacyjna okazja aby pospacerować po mieście, poznać słynne zakątki i zabytki wielkich
miast,  zrobić  setki  pamiątkowych  zdjęć,  przejść  się  wśród  specjalnych  świątecznych  straganów,  bez  pośpiechu.  Zakupić
pamiątki,  unikalne  prezenty  świąteczne  dla  najbliższych,  wyroby  lokalnych  artystów,  zabawki,  oryginalną,  ręcznie  robioną
biżuterię, ceramikę, tradycyjne marionetki, ozdoby choinkowe, czapki, szaliki........
To niepowtarzalna okazja aby spróbować miejscowych specjałów, tradycyjnych wypieków, grzanego wina oraz innych trunków,
które zakupić można na setkach stoisk, a przede wszystkim - słuchając świątecznych chórów i kolęd -  chłonąć niesamowitą
atmosferę tych miejsc wraz z turystami z całego świata. POCZUJ MAGIĘ ŚWIĄT .... ZADBAJ O NIETUZINKOWE PREZENTY DLA
BLISKICH .... POZNAJ SŁYNNE EUROPEJSKIE MIASTA I STOLICE .... DAJ SIĘ IM OCZAROWAĆ....... 

Wyjazd z  Oleśnicy  o godz.  6:00. Przejazd w kierunku Zgorzelca.  Krótki  postój  na  granicy.  Przyjazd do
Drezna ok. 10:30 miasto we wschodnich Niemczech na Pogórzu Zachodniosudeckim, położone nad Łabą,
stolica  kraju  związkowego Saksonia.  Zwiedzanie  miasta  z  przewodnikiem:  Zwinger –  późnobarokowy,
historyczny zespół architektoniczny usytuowany w centrum miasta, jedna z najpiękniejszych i najbardziej
okazałych  barkowych  budowli  Europy,  Starówka  Drezdeńska,  Zamek  Królewski  (z  zewnątrz),  Plac
Teatralny  z  Operą  Sempera,  Katedra-  Hofkirche  -  najważniejsza  świątynia  katolicka,  Katolicki  Kościół
Dworski usytuowany w centrum miasta, Kościół Frauenkirche, Tarasy Brühla - reprezentacyjna promenada
spacerowo-widokowa, położona nad Łabą, zwane potocznie Balkony Europy. Czas wolny na świątecznym
Jarmarku -  najstarszy i  najbardziej  spektakularny Bożonarodzeniowy Jarmark Europy.  Wyjazd z Drezna
około godziny 16:30. Przyjazd  do Oleśnicy w godzinach wieczornych – zakończenie wycieczki.

Cena obejmuje: 
- przejazd autokarem turystycznym,
- opiekę pilota/przewodnika, 
- ubezpieczenie (NNW, KL, OC), 
- opłaty parkingowe, autostradowe, drogowe, 

     Cena: 113 zł
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