Wycieczka do czeskiej i saksońskiej Szwajcarii 2019
Wycieczka Czeska i Saksońska Szwajcaria. Zwiedzanie m.in.: Bautzen,
Park Narodowy Czeska Szwajcaria , Decin, Konigstein, Pirna, Bad
Schandau, Pillnitz, Park Narodowy Saksońska Szwajcaria .
Program
1. DZIEŃ – WYJAZDY Z MIEJSCOWOŚCI: Kraków, Kalwaria,
Wadowice,
Andrychów,
Kęty,
Bielsko-Biała,
CzechowiceDz.,Pszczyna, Tychy, Katowice, Gliwice. Przejazd
do BAUTZEN
(Budziszyn), zwiedzanie m.in.: RATUSZ, KATEDRA ŚW. PIOTRA oraz
BOGATA WIEŻA. Wizyta w MUZEUM MUSZTARDY z możliwością
zakupu słynnych budziszyńskich musztard – specjał regionalny, czas
wolny. Przejazd i zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
2. DZIEŃ – Śniadanie, wyjazd do Mezni Louki i wejście na teren PARKU
NARODOWEGO „CZESKIEJ SZWAJCARII”, SPŁYW ŁODZIAMI przez
skalny kanion rzeki Kamienicy (90 CZK), następnie piesza wycieczka pod
największy w Europie skalny most, gdzie kręcono m.in.: film „Opowieści z
Narnii”, PRAWCZYŃSKĄ BRAMĘ (80 CZK), czas wolny, (w sumie
pokonujemy szlakiem zielonym i czerwonym ok. 10 km). Przejazd do
DECINA – spacer po dziedzińcu zamkowym oraz po OGRODACH
RÓŻANYCH (20 CZK),czas wolny Powrót do hotelu, obiadokolacja,
nocleg.
3. DZIEŃ – Śniadanie, wyjazd do saksońskiego uzdrowiska BAD
SCHANDAU, następnie ok. 2 godz. rejs jednym z najstarszych STATKÓW
PAROWYCH (16,5 €). Wizyta w PIRNIE, zwiedzanie m.in.: KOŚCIÓŁ
MARIACKI (2 €), DOM CANALETTA oraz RATUSZ, czas wolny. Przejazd
PARKU NARODOWEGO „SAKSOŃSKIEJ SZWAJCARII ” spacer po
słynnym kamiennym moście BASTEI (2 €) oraz wśród wyrzeźbionych w
piaskowcu farmacjach skalnych, czas wolny. Wyjazd do PILLNITZ –
spacer po ogrodach letniej rezydencji Augusta Mocnego (3 €). Powrót do
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4. DZIEŃ – Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd do KONIGSTEIN
(13 €), zwiedzanie jednej z największych twierdz, czas wolny. Około godz.
12.30 wyjazd w kierunku Polski, powrót na miejsca wyjazdów w godzinach
wieczornych.
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w
zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych
obiektów.
Uwagi praktyczne
Informujemy, że na trasie Kraków -Bielsko przejazd może być realizowany
innymi środkami transportu. W Bielsku-Białej istnieje mozliwość
przesiadki.Z uwagi na pobyt w górach należy zabrać ze sobą mocne,
wygodne obuwie i kurtkę przeciwdeszczową.

