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Wrocław - Drezno 
 
Program ramowy:  
1 dzień 
Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. Przyjazd do 
Wrocławia w godzinach południowych, spacer po ścisłym 
centrum, m.in. Rynek z zabytkowymi kamienicami i 
Ratuszem, wrocławskie krasnale, Stare Jatki Miejskie, Dawne 
Więzienie Miejskie, Uniwersytet Wrocławski, Ostrów 
Tumski, Katedra Św. Jana Chrziciela, Promenada 
Staromiejska. Przejazd do obiektu, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg. 
2 dzień 
Śniadanie. Przejazd do Drezna – spacer po ścisłym centrum, m.in. zabytki starówki, jak Zwinger, Operę 
Sempera, Kościół Mariacki, Katedrę Dworską, zamek rezydencyjny, Nowe Miasto, barokowe dzielnice i 
wspaniałe budynki z XIX wieku. Powrót do obiektu, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień 
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Wrocławia – zwiedzanie centrum wiedzy o wodzie „Hydropolis”-miejsce w 
którym multimedia, interaktywne instalacje i technologie ukazują potencjał wody tkwiącej w miastach, 
głębinach, atmosferze a także w ludzkim ciele. Następnie rejs parostatkiem w kierunku Zoo- wizyta w 
Ogrodzie Zoologicznego oraz Afrykarium. Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd na miejsce zbiórki w 
godzinach wieczornych. 
 
Termin: do uzgodnienia 
 
Cena: 389 zł/os. (Kalkulacja dla 60 osób płacących + 4 kadra) 
          409 zł/os. (Kalkulacja dla 50 osób płacących + 4 kadra) 
          459 zł/os. (Kalkulacja dla 40 osób płacących + 3 kadra) 
 
Cena zawiera: 

 transport klimatyzowanym autokarem klasy LUX, opłaty drogowe;  
 2 noclegi (pokoje z łazienkami); 
 2 śniadania, 2 obiadokolacje; 
 opieka pilota, lokalnych przewodników; 
 ubezpieczenie NNW (Polska), KL, NNW (Niemcy)- SIGNAL IDUNA. 

 
Dodatkowo płatne: 

 bilety wstępu ok. 70 zł/os (Hydropolis, rejs parostatkiem, Ogród Zoologiczny z Afrykarium)                           
 
UWAGA! Bilety wstępu do Hydropolis należy zarezerwować i opłacić przy rezerwacji wycieczki!  

   
Uwaga! 

     Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od godzin otwarcia obiektów, warunków atmosferycznych oraz innych 

sytuacji których nie możemy przewidzieć. 


