Ramowy program wycieczki
Wrocław – Bastei – Stolpen - Drezno – Praga
I DZIEŃ
- wyjazd grupy z miejsca zbiórki - bezpośredni przejazd do Wrocławia
- przyjazd do Wrocławia - spotkanie z przewodnikiem - w programie:

 Ostrów Tumski
 Katedra
 Plac Solny - Uniwersytet Wrocławski z Aulą Leopoldina
 Stare Miasto, Rynek
 Panorama Racławicka
- przejazd do bazy noclegowej
- obiadokolacja
- wyjazd grupy na wieczorne zwiedzanie Wrocławia – w programie:

 wyjazd na taras widokowy SKYTOWER
 przejazd Wrocław nocą
 pokaz multimedialny wrocławskich fontann
- powrót do hotelu,

II DZIEŃ
- śniadanie w miejscu zakwaterowania
- spotkanie z przewodnikiem, wyjazd w kierunku Drezna
– zwiedzanie Drezna - w programie: Zamek Rezydencjalny (wejście do Muzeów: Nowe
Zielone Sklepienie, Komnata Turecka, Zbrojownia), historyczna część miasta – Zwinger,
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"), Plac Neumarkt - kościół
Frauenkirche z charakterystyczną kopułą - jeden z symboli Drezna.
- przejazd w kierunku Bastei - jest to jeden z najbardziej znanych punktów widokowych
w Szwajcarskiej Saksonii i najczęściej odwiedzanym miejscem w tym regionie. Turystów
przyciągają tam widoki na kurort Rathen, Łabę i jej lewy brzeg.
- przejazd do Stoplen – zwiedzanie zamku, który mieści się na wzgórzu o wysokości 356
metrów n.p.m
- przejazd grupy na nocleg w okolicach Zgorzelca
- obiadokolacja

III DZIEŃ
- śniadanie w miejscu zakwaterowania
- przejazd w kierunku Pragi
- spotkanie z przewodnikiem - zwiedzanie Pragi:
Klasztor Strahowski, Pogorzelec, podziwianie przepięknej Lorety – kompleksu
barokowych budynków sakralnych; Nowy Świat, Plac Hradczański, Ogród Królewski,
Zamek Praski (Katedra św. Wita, Stary Pałac Królewski, bazylika św. Jerzego, Złota
Uliczka, Ogród Na Walach, Nowe Schody Zamkowe), Ogród Wallensteina, Pałac
Małostrański (czas zwiedzania ok. 6 godz.)
- wieczorny rejs statkiem po Wełtawie połączony z obiadokolacją w formie szwedzkiego
stołu (ok. 2 godz.).
- przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

IV DZIEŃ
- śniadanie
- spotkanie z przewodnikiem - dalsze zwiedzanie Pragi: Dworzec Główny, Opera, Plac
Wacława, Pałac Lucerna, Ogród Franciszkanów z kościołem M.B. Śnieżnej, Brama
Prochowa, Miejski Dom Reprezentacyjny, Dzielnica Żydowska, Rynek Starego Miasta,
Most Karola. W miarę możliwości ok. 1 godz. czasu wolnego.
- obiad
– zbiórka grupy – wyjazd w drogę powrotną

