To nejlepší z Drážďan + GÖRLITZ + WROCLAW (autobusem z Ostravy)
27.5. - 28.5. 2023

3 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/29338/

Průvodce:

Vladimír Šmehlík

Specialista:

Karolína Petrová, +420 596 111 602, petrova@radynacestu.cz

Drážďany nebo Wroclaw? Zapomeňte na kompromisy… Objevíte dokonalost baroka ve skvostném Zwingeru,
prohlédnete si galerii Starých mistrů či Semperovu operu. Projdete se Tumským ostrovem, kde při troše štěstí
narazíte na trpaslíky. A stihnete i půvabný Görlitz, který bere dech nejen filmařům. Překročte hranice a dopřejte si
německou preciznost i jedinečnou tvář dolnoslezské metropole!

Na co se můžete těšit
historický Görlitz lákající i světové filmaře
drážďanský barokní skvost Zwinger
světoznámá pokladnice Zelená klenba
pestrobarevné domy na wroclawském Rynku

Co už máte v ceně?
autobusová doprava
1x ubytování v hotelu v pokojích s vlastním soc. zařízením
1x snídaně
průvodce po celou dobu zájezdu (mimo volný program)
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
cestovní pojištění
vstupné na místě
příplatek za jednolůžkový pokoj: 700,00 Kč

Kde budete ubytováni?
ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích
pokoje mají vlastní sociální zařízení, na hotelu je zdarma WiFi

Jak je to s jídlem?
snídaně v hotelu jsou podávány formou bufetu
během dne bude možné zakoupit jídlo na místech s možností občerstvení

Cestovní pojištění
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Kooperativa A
50 Kč / den / osoba
Kooperativa B Evropa
100 Kč / den / osoba
Kooperativa C
120 Kč / den / osoba

Důležité informace

Aktuální okolnosti

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Ubytování je vždy možné po 14. hodině, do této doby je možné si
na hotelu uschovat zavazadla.

Prohlídky památek

Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Vstupné do památek pro zájemce:
Drážďany:
Zwinger (Obrazárna starých mistrů, Sbírka porcelánu, Matematicko-fyzikální salón): 10 EUR (audioprůvodce v cizím jazyce 3
EUR)
Albertinum (Galerie nových mistrů, Sbírka soch a plastik): 10 EUR včetně audioprůvodce v cizím jazyce
Zelená klenba (Mincovní kabinet v Hausmannově věži, Nová zelená klenba, Turecká komora, Zbrojnice): 12 EUR vč.
audioprůvodce v cizím jazyce
Wroclaw:
Muzeum architektury: 10 zł
Národopisné muzeum: 15 zł
Hala století: 12 zł

To nejlepší z Dráž?an + GÖRLITZ + WROCLAW (autobusem z Ostravy)

Strana 2/3

14625-29338

Co vše zažijete: den po dni
Sobota 27. května: První den strávíme v malebných Drážďanech a v německém pohraničním městě Görlitz, jehož
historické jádro se stalo atraktivní filmovou kulisou.
Odjezd z Ostravy v brzkých ranních hodinách (kolem čtvrté hodiny). Dopoledne bude naší první zastávkou
město Görlitz – nejvýchodnější město Německa nebo nejzápadnější město Polska?
Unikátně zachovalé a citlivě rekonstruované město na Lužické Nise je dnes rozděleno na svou polskou a německou část.
Historické jádro město láká nejen turisty, ale také filmaře z celého světa. Více než 4 000 památkově chráněných objektů ve středu
města tvoří dokonalou kulisu mnoha současných filmů. Po obědě odjezd do Drážďan a následné ubytování.
Poté nás čeká procházka historickým centrem Drážďan. Během prohlídky zhlédneme barokní skvost Zwinger, který nyní slouží
jako komplex muzeí a obrazáren a kde je možné si individuálně prohlédnout galerii Starých mistrů, zbrojnici nebo výstavu
porcelánu. V Rezidenčním zámku, jejž obývali saští panovníci, pak bude možnost navštívit světoznámou pokladnici Zelená
klenba (Grünes Gewölbe).
Dále zavítáme do jednoho ze symbolů města, do kostela Frauenkirche, který byl za 2. světové války zničen a nyní je zrestaurován
do své původní krásy. Během prohlídky se také vydáme ulicí Augustusstrasse, která se pyšní obrovskou freskou zvanou Knížecí
průvod. Poté navštívíme známou Semperovu operu, Brühlovu terasu, které se přezdívá „balkón Evropy“, a také nemineme
majestátní kostel Hofkirche, ležící jen několik metrů od břehů Labe.
Odjezd na ubytování.

Neděle 28. května: Po snídani odjezd do Wroclawi, kde nás po příjezdu čeká společná prohlídka centra města.
Navštívíme mimo jiné Tumský ostrov či Staré město a budeme hledat i trpaslíky.
Wroclaw je historickou metropolí Dolního Slezska, rozkládající se na ostrovech řeky Odry a jejích ramenech. Díky jejím přítokům a
kanálům bývá nazývána „městem sta mostů“.
Prohlédneme si historickou část města zahrnující Tumský ostrov, nejstarší část města s komplexem církevních budov a katedrálou
sv. Jana Křtitele, a Staré město, jemuž vévodí nádherné náměstí s radnicí. Pestrobarevné domy na náměstí se pyšní svými
krásnými štíty sahajícími do výšek, jiné budovy jsou malé průčelím a překvapením jistě bude, že se v nich provozuje třeba
restaurace.
Při nadšení z prohlídky musíme dávat pozor, nezakopnout a neublížit trpaslíkům, kteří hlídají naše kroky po celém centru města.
Dozvíme se i jejich význam a vlastní příběh.
Ve večerních hodinách návrat do Ostravy (okolo 22. hodiny).
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