Ramowy program wycieczki
Königstein - Drezno – Wałbrzych – Świdnica
I DZIEŃ
- wyjazd grupy z miejsca zbiórki bezpośredni przejazd do Königstein
- zwiedzanie twierdzy Königstein, która przez stulecia pozostawała niezdobyta, chroniąc
w okresie wojny najcenniejsze drezdeńskie dzieła sztuki.Spacer po murach twierdzy
wznoszących się 250 m ponad Łabą.
- przejazd do Drezna zwiedzanie jednego z najsłynniejszych drezdeńskich muzeów
znajdującego się w gmachach Zwinger: bilet łączony do Galerii Malarstwa Starych
Mistrzów /słynna „Madonna Sekstyńska", "Śpiąca Wenus"/, Muzeum Porcelany i
Salonu Matematyczno – Fizycznego
– przejazd do bazy noclegowej w okolicach Zgorzelca
– obiadokolacja, nocleg

II DZIEŃ
- śniadanie w miejscu zakwaterowania
- spotkanie z przewodnikiem - przejazd w kierunku Drezna dalsze zwiedzanie miasta
- zwiedzanie Drezna - w programie: historyczna część miasta - Opera Sempera, kościół
Hofkirche, Pałac Taschenberg, spacer wzdłuż Furstenzug (najdłuższy obraz
porcelanowy na świecie), promenada spacerowa "Bruhlsche Terasse" (niepowtarzalny
widok na rzekę Łabę tzw. "balkon Europy", przejście przez dziedziniec Zamku
Residenzschloss, Plac Neumarkt - kościół Frauenkirche z charakterystyczną kopułą jeden z symboli Drezna. Zwiedzanie kolejnego drezdeńskiego muzeum znajdującego się
w Zamku Rezydencjalnym: Nowe Zielone Sklepienie, Komnata Turecka, Zbrojownia
Rycerska, Taras Widokowy ( z wyjątkiem Historycznego Zielonego Sklepienia)

– zbiórka grupy powrót do bazy noclegowej
– obiadokolacja, nocleg

III DZIEŃ
- śniadanie w miejscu zakwaterowania
- spotkanie z przewodnikiem - przejazd w kierunku Zamku Książ – dalsza realizacja
programu zwiedzania
- zwiedzanie Zamku - TRASA "OD PIASTÓW DO TAJEMNIC II WOJNY
ŚWIATOWEJ" + palmiarnia+ tarasy + park
Podczas zwiedzania poznamy historię zamku i jego mieszkańców. Trasa z
przewodnikiem prowadzi przez salony barokowe: Salon Zielony, reprezentacyjną Salę
Maksymiliana, Salon Biały, Salon Chiński, Salon Gier oraz Salon Barokowy. Następnie
poznamy najstarsze pomieszczenia zamkowe przebudowane podczas II wojny światowej
w ramach realizowanego w zamku tajemniczego projektu hitlerowskich Niemiec pod
kryptonimem „Riese” („Olbrzym”). W dalszej części trasa prowadzi przez sale
zamkowe tj.: Hol Myśliwski, Kompleks Sali Balowej, Salę Konrada z Czarnym
Dziedzińcem. Dodatkowo z poziomu tarasów wejdziemy do tunelu z okresu II wojny
światowej, na poziomie 15 m pod zamkiem. Dla zwiedzających udostępniona jest część
tunelu o długości 96 m, szerokości 1,5 m oraz wysokości 2,5 m, kończącego się
niedokończoną klatką schodową. Ostatnim punktem zwiedzania jest „Skałka Szczęścia”,
skąd schodząc do Karczmy Rycerskiej można udać się w sezonie letnim bezpośrednio na
tarasy.
– przejazd do Świdnicy – w programie zwiedzania: Kościół Pokoju (zabytek wpisany w
2001 roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO).
– obiad
- po objedzie wyjazd w drogę powrotną

