
Jarmarki Bożonarodzeniowe 

Drezno + Berlin 
 

TERMINY: dowolne 
 

 

CENA: 425 PLN +  30 EURO 

 
 

        
I DZIEŃ  

Wyjazd z Bytomia o godz. 2:00. Przyjazd do Drezna, miasta we wschodnich Niemczech (Pogórze Zachodniosudeckie), położone nad 

Łabą. Drezno jest stolicą Saksonii. Zwiedzanie: Pałac Zwinger, jeden z najlepiej znanych barokowych pałaców w Niemczech, obiekt 

posiada Nimfeum w stylu grecko-rzymskim. W pałacu można podziwiać drugą największa na świecie kolekcje porcelany, pawilon, w 

którym znajdują się kolekcje instrumentów naukowych z XIII i XIX wieku, oraz liczne zegary. W zachodniej części pałacu mieści się 

muzeum zoologiczne, a także wystawa na temat zwierząt w sztuce. Na terenie pałacu znajduje się także Galeria Malarstwa Starych 

Mistrzów, w której wystawione są dzieła flamandzkich oraz holenderskich malarzy. Następnie podczas spaceru zwiedzanie: Katedra, 

Opera, Tarasy Brüla, Albertinum, Frauenkirche (barokowy kościół protestancki), Zamek Królewski, Porcelanowy Pochód Książąt. 

Czas wolny przeznaczony na spacer i pobyt na Jarmarkach Adwentowych, pachnących grzanym winem i pieczonymi kasztanami. 

Przyjazd do hotelu. Nocleg. 

II DZIEŃ  

Przyjazd do Berlina w godzinach południowych. Zwiedzanie Stolicy zgodnie z programem m.in.: Berliner Dom, Brama Brandenburska , 

Friedrichstrasse, Unter den Linden - jeden z głównych deptaków Berlina, Potsdammerplatz – centralny punkt nowoczesnej dzielnicy 

miasta wraz z Sony Center. 

Czas wolny przeznaczony na spacer po Jarmarkach Bożonarodzeniowych. Wyjazd z Berlina w kierunku Bytomia. Zakończenie 

wycieczki w godzinach porannych. 

 

CENA ZAWIERA: 

- Przejazd autokarem klasy lux  

- 1 nocleg w pensjonacie, 1 śniadanie, 1 obiadokolacja 

- Ubezpieczenie KL i NNW 

- Opieka pilota i przewodnika 

- Realizacja powyższego programu 

- Podatek VAT oraz KFT 

 CENA NIE ZAWIERA: 

- Opłaty za bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, usługa lokalnego przewodnika (30 Euro / os. – obowiązkowo płatne u pilota) 
 

WAŻNE INFORMACJE 

 kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie,  

 kalkulacja przygotowana dla grupy min. 45 osób płatnych 

 program jest ramowy i z przyczyn niezależnych od organizatora może ulec drobnym zmianom. 

 pilot nie jest przewodnikiem i nie oprowadza po muzeach - robi to lokalny przewodnik.  
 

Organizator: 

Biuro Turystyczne „EVI TRANS” Ewa Bąk 

Ul. Piłsudskiego 26/4, 41-902 Bytom 

Tel. 0-881-587-798       E-mail: ewa.bak@op.pl 

http://niemcy.lovetotravel.pl/
mailto:ewa.bak@op.pl

