DWIE SZWAJCARIE CZESKA i SAKSOŃSKA
Krainy skalnych bastionów i zamków

Zapraszamy na wycieczkę do magicznych miejsc Europy, będących
natchnieniem dla wielu artystów. Czeka ć na Państwa będą piękne
panoramy, tarasy widokowe, wąwozy pokryte mchami i małe
wioski rozrzucone między wzgórzami. To krainy pełne skalnych
wież tonących promieniach słońca lub tajemniczej mgle. Region
stanowił natchnienie dla Andersena podczas pisania jego
najsłynniejszych baśni. Juliusz Słowacki w "Listach do Matki"
zachwycał się meandrem rzeki Łaby, w którym kąpał się a słynny
obraz Caspara Davida Friedricha “Wędrowiec nad morzem mgły”,
powstał inspirowany wizytami artysty w Czeskiej i Saksońskiej
Szwajcarii. Nakręcono tu wiele filmów np.: Opowieści z Narni.
Przejdziemy śladami Augusta Mocnego (twórcy barokowego
przepychu Drezna i doliny Łaby) oraz hrabiny Cosel ( kochanki
Augusta Mocnego i bohaterki powieści Ignacego Kraszewskiego).
Przejdziemy się po najpiękniejszych miasteczkach i ogrodach
Saksonii, damy się oczarować upajającym zapachom, odkryjemy
zaskakujące widoki i nieprawdopodobne perspektywy.
Wybierz się wspólnie z nami i odkryjcie magię Dwóch Szwajcarii
Czeskiej i Saksońskiej.

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników wycieczki. Przejazd w kierunku
Niemiec. Zatrzymamy się w pięknym BUDZISZYNIE, bogatym w
zabytki górnołu życkim mieście nad Sprewą. Co roku tysiące
turystów odkrywa starówk ę zachwycając się jego pomnikami,
zabytkowymi
wieżami,
średniowiecznymi
uliczkami
i nastrojowymi kafejkami. Niepowtarzalność miasta wynika
z wielorakości jego uroków - zabytkowej, prawie całkowicie
odrestaurowanej historycznej starówki i interesującej kultury
niemieckiej i serbołużyckiej. Spacerując po zabytkowym centrum
miasta zobaczymy m. in.: kościół św. Piotra podzielony na część
katolicką i protestancką, zamek Ortenburg, cmentarzyk serbski
przy ruinach kościoła św. Mikołaja, liczne wieże. Czas wolny
w centrum. Następnie przejazd na zwiedzanie MORITZBURGA –
gdzie znajduje się najpiękniejszy w Saksonii barokowy pałac
na wodzie, letnia rezydencja Augusta II Mocnego. Na koniec
zajrzymy do MIŚNI - ślicznego ponad tysiącletniego miasta,
położonego na wyniosłej skarpie nad Łab ą. Spacer stromymi
średniowiecznymi uliczkami, otoczonymi starymi domami
o grubych kamiennych murach, małych okienkach i czerwonych
dachach. Wszystkie ulice i schodki, pną się w górę,
ku poczerniałym wieżom katedry i późnogotyckiemu zamkowi.
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2: Po śniadaniu przejazd do MEZNI LOUKI i wejście na teren

PARKU NARODOWEGO CZESKIEJ SZWAJCARII. Tu będzie
na nas czekał spływ łodziami przez skalny kanion rzeki Kamienicy,
a następnie piesza wycieczka pod największy w Europie skalny most

(malownicze widoki), gdzie kręcono m.in.: film „Opowieści
z Narnii”, PRAWCZYŃSKĄ BRAMĘ - jest ona tworem wody,
wiatru, mrozu i czasu. Jej dno znajduje się na wysokości 415 m
n.p.m., a wymiary są naprawdę imponujące: rozpiętość łuku przy
podstawie wynosi 26,5 m, wysokość otworu 16 m , szerokość
7-8 m oraz minimalna grubość 3 m. Ta niesamowita formacja
skalna powstawała przez okres około miliona lat, obecnie stanowi
symbol Czeskiej Szwajcarii i główny punkt wycieczek
krajoznawczych. Ma bardzo malownicze otoczenie - kapitalne
widoki na skalne ściany, mury i iglice. Następnym celem będzie
zamek skalny i pustelnia SLOUP – już
w średniowieczu na
skałach z piaskowca o pionowych ścianach stał zamek warowny
wielmoży z Ronova, który strzegł szlaku z Czech do Górnych
Łużyc. Masyw skalny wznosi się nad doliną Dobranovskiego
potoku. Trzeba wejść po Rycerskich schodach na szczyt
35 metrowej skały, aby odkryć zamek skalny i pustelnię Sloup,
miejsce, w którym przez lata przebywali pustelnicy i specjalnie
je dla siebie przystosowali. Udostępniono tu do oglądania
wyciosane w skale pomieszczenia, loch i podziemne pomieszczenia
– kaplicę z 1693 roku i trzy sztuczne jaskinie. Cała sceneria
sprawia wrażenie niczym z romantycznego filmu. A z tarasu
widokowego roztacza się piękna panorama Gór Łużyckich.
Zwiedzimy jeszcze pobliską Jaskinię Samuelową. To sztuczna
formacja skalna wyrzeźbiona została w 1718 roku przez
miejscowego pustelnika Samuela Görnera, który przez kolejne
17 lat mieszkał w niej i zajmował się produkcją oraz polerowaniem
szkieł do okularów, lornetek i teleskopów. Następnie przejazd do
PANSKIEJ SKAŁY - wulkanicznej formacji bazaltowej,
narodowego zabytku przyrody. Od roku 1895 formacja ta oraz jej
okolica jest najstarszym rezerwatem w Republice Czeskiej. Skała
utworzona jest z pięcio-sześciobocznych kolumn, które ułożone
są pionowo i skośnie. Kolumny sięgają do 12 metrów. Przy skale
znajduje si ę małe malownicze jeziorko z nenufarami. Dzięki
romantycznemu wizerunkowi tej formacji, miejsce to często
wykorzystywane jest przez ekipy filmowe. Powrót do hotelu,
obiadokolacj a, nocleg.

DZIEŃ 3: Po śniadaniu wizyta w SAKSOŃSKIEJ SZWAJCARII
w BASTEI – to słynne miasto skalne z kamiennym mostem wbitym
w strzeliste skały. Z mostu rozpościerają się widoki zapierające dech
w piersiach. Spacer wśród tych niesamowitych form skalnych
piaskowca to niezapomniane widoki na przełom Łaby z mostów i
platform zawieszonych na skałach. Te fantastyczne widoki co roku
przyciągają około 8 mln turystów. Następnie zwiedzimy
KONIGSTEIN - największa górska twierdza w Europie, istniejąca od
ponad 750 lat. Dzięki licznym rozbudowom twierdza stanowi żywy

dokument ewolucji architektury militarnej na przestrzeni

czterystu lat. Na obszarze 9,5 ha stoją zabudowania twierdzy, która
okazuje się całym miastem z placami, uliczkami, kościołem,
arsenałem, gospodą, etc. Spacer ścieżką wzdłuż murów, skąd
rozpościerają się oszałamiające widoki na dolinę Łaby
i malownicze Nadłabskie Góry Piaskowcowe. Na koniec zajrzymy
do PIRNY - nazywanej wrotami Szwajcarii Saksońskiej.
Na tutejszym przepięknym starym rynku przetrwał
i bogactwo renesansowego centrum handlowego.
z ciekawszych budynków jest tzw. dom Canaletta, kamienica
z przełomu XVI i XVII w. z pięknym dwukondygnacyjnym
wykuszem zwanym diabelskim (jego rzeźby - wsporniki mają
niezwykły kształt tajemniczych istot, jakby rodem z piekła.
Widocznie budzą jednak sympatię mieszkańców, którzy w latach
80 ubiegłego wieku sprzeciwili się rozbiórce budynku), kościół
Mariacki z przepięknym zdobionym sklepieniem późnogotyckim.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5: W godzinach porannych przyjazd na miejsce zbiórki .

CENA: 890

zł

CENA ZAWIERA: przejazd autokarem, 3 noclegi w hotelu 3***,
pokoje dwuosobowe, trzyosobowe z łazienkami, 3 śniadania, 3
obiadokolacje z jednym napojem, opiekę pilota, ubezpieczenie KL,
NW, bagażu, opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
CENA NIE ZAWIEARA: opłat za wstępy do zwiedzanych
obiektów, przewodników lokalnych oraz wydatków własnych.
Dopłata do pokoju jednoosobowego 200 zł.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu przejazd do PILLNITZ, gdzie
pospacerujemy po ogrodach letniej rezydencji Augusta Mocnego.
Pillnitz
to
połączenie
piękna
przyrody,
architektury
i wielowiekowej historii. To miejsce wielkich miłości, namiętności,
intryg, zdrad, dworskich zabaw oraz ważnych wydarzeń
politycznych. Jest także świadkiem fascynacji kulturą chińską,
która odzwierciedla si ę w dworskich pałacykach. Zachwyca także
niesamowitą roślinnością, której główn ą atrakcją jest jedna
z najstarszych europejskich Kamelii. Można się tutaj zagubić w
labiryntach hrabiny Cosel, wyciszyć nad brzegiem Łaby, podziwiać
symetrię ogrodów francuskich, czy sentymentalny nastrój ogrodów
angielskich.. Nast ępnie udamy się do DREZNA uchodzącego za
najpiękniejsze miasto Niemiec. Największy rozkwit Drezno
zawdzięcza elektorowi saskiemu i królowi polskiemu Augustowi
Mocnemu, który nie mog ąc politycznie dorówna ć Habsburgom i
Hohenzollernom starał się przewyższyć ich dwory pod względem
przepychu. To za jego panowania powstała większość barokowej
zabudowy miasta oraz rokokowe pałace. Do dziś widać wieloletni
związek miasta z Polską - na wielu pałacach można znaleźć
polskiego orła i litewską pogoń. Spacer po słynnej barokowej
starówce Drezna: Pałac Królewski Zwinger - arcydzieło sztuki
budownictwa; Semperoper - wspaniały gmach, miejsce prapremier
najsłynniejszych oper; Kościół Dworski
– zwany równie ż kościołem polskim, "Kamienny Dzwon" - Kościół
Frauenkirche oraz wiele innych wspaniałych zabytków . W trakcie
zwiedzania poznacie Państwo wiele ważnych faktów historycznych

oraz ciekawostek i anegdot o mieście i jego mieszkańcach. Po
czasie wolnym wyjazd w drogę powrotną do kraju, nocna podróż.
W trakcie przejazdu będą organizowane krótkie postoje.

