
 
 

              BIURO PODRÓŻY S-UNIT TRAVEL 
Oddział I:  Rzeszów, 35-060 ul. Słowackiego 16 (Pasaż Rzeszów) 

     Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4 

     Tel: 790 319 139 

e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl 

 

Cena zawiera:  

- przejazd komfortowym busem (klimatyzacja, DVD, toaleta),  

- 3 x nocleg w obiektach o standardzie 3*, 

- wyżywienie: 3 x śniadanie i 4 x obiadokolacja, 

- opiekę pilota podczas trasy, 

- zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem (2 dni), 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW i KL.  

Cena nie zawiera: 

- biletów wstępu, 

- wydatków osobistych. 

Wycieczka objazdowa: 

Drezno * Szwajcaria Saksońska 
 

 

CENA: 1509 zł/os.  
 



 

Wycieczka 4-dniowa  
 

 

Przykładowy program wycieczki: 

 

Dzień 1 

Zbiórka uczestników o godzinie 4:00 i wyjazd z stronę granicy z Niemcami 

(miejsce spotkania do ustalenia). Przyjazd do Drezna w godzinach  

popołudniowych. Obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu. Wieczorem 

czas  

do własnej dyspozycji.  Nocleg. 

 

Dzień 2 

Śniadanie około godziny 8:00, a następnie zwiedzanie miasta, m.in. okolice  

Starego Miasta, ratusz z figurą Rathausmann, Szklana Manufaktura 

Volkswagena, dzielnica Blasewitz, w której zachowała się zabudowa 

willowa z okresu przed II WŚ, panorama Łaby z trzema zameczkami - 

Albrechtsberg, Eckberg i Villa Stockhausen, dzielnica Neustadt – tętniąca 

życiem do późnych godzin nocnych, Pfunds Molkerei – „najpiękniejszy 

sklep mleczarski świata”, pomnik „Złotego Jeźdźca”, Plac Albrechta. 

Przejazd do Pillnitz, jednej z dzielnic Drezna, w której znajdują się bliźniacze 

gmachy Wasserpalais i Bergpalais. Spacer po kompleksie parkowo - 

pałacowym. Obiadokolacja. Po południu dla chętnych rejs statkiem po 

Łabie. Powrót do hotelu, zakwaterowanie i nocleg. 

 

Dzień 3 

Śniadanie o godzinie 8:00. Przejazd do MISNI, zwiedzanie jednej z 

najsłynniejszych na świecie Manufaktur Porcelany liczącej ponad 300 lat.  

Wizyta w Muzeum, zwiedzanie zamku Albrechtsburg wraz z ewangelicką  

katedrą św. Jana i Donata. Powrót do Drezna, obiadokolacja, wieczorem czas  

do własnej dyspozycji. Nocleg.  

 

 



 

Dzień 4 

Śniadanie o godzinie 7:00, a następnie wykwaterowanie z hotelu. W 

godzinach porannych przyjazd do BASTEI - rezerwat skalny z ponad 200 

metrowymi skałami, punktami widokowymi wznoszącymi się ponad 100 m 

nad poziom rzeki Łaby. Przejazd do twierdzy KÖNIGSTEIN - zwiedzanie 

skarbca, zbrojowni, sali aprowizacji, studni. Obiadokolacja. Wyjazd w drogę 

powrotną. Przejazd nocny, powrót na miejsce zbiórki w godzinach 

porannych kolejnego dnia. 

 

Uwagi:  

 

1) Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura 

turystycznego (np. pogodowych), 

2) Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów na wyjazdach grupowych ustala pilot, 

3) Prezentowany program wycieczki jest propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie zmian, 

prosimy o kontakt.                                       

 


