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Licencja Organizatora Turystyki Marszałka woj. śląskiego nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

 Impreza Turytyczna numer 164 / 2019 

Legnica, Görlitz, Bautzen, Drezno 
  JARMARKI ADWENTOWE  

 
7-9.12.2019 r. – 2,5 dnia 

 
1 dzień sobota: 

Godz. 6.30 wyjazd z Chorzowa – ul. Kościuszki (tężnie), po zgłoszeniu: godz. 6.45 

Katowice – ul. Andrzeja, godz. 7.10 Gliwice – Plac Piastów. Przejazd autostradą do 

Legnicy. Zwiedzanie zabytkowego centrum miasta w tym Mauzoleum Piastów Śląskich, 

Muzeum Miedzi*. Czas na wytchnienie na Rynku, gdzie odbywać się będzie Jarmark 

Adwentowy. Przejazd do Zgorzelca, przejście kładką dla pieszych do Görtitz, miasta 

położonego po drugiej stronie Nysy Łużyckiej. Zabytkowa części miasta, to perełka 

architektoniczna, gdzie zwiedzimy i zobaczymy: kościół św. Piotra i Pawła, Stary Ratusz, 

kościół św. Mikołaja, zamek wodny Tauchritz, katedra św. Jakuba, Muzeum Śląskie* 

(przewodnik audio w języku polskim), synagoga, wieże, bramy, barbakan, czyli pozostałości 

średniowiecznych umocnień obronnych. Po zwiedzaniu czas na Jarmarku Adwentowym. 

Przejazd na obiadokolację w restauracji, zakwaterowanie w hotelu*** Novotel, nocleg.  
 

2 dzień niedziela: 

Śniadanie, wykwaterowanie, przekroczenie granicy i przejazd do Budziszyna (Bautzen). 

Zwiedzanie zabytkowego miasteczka związanego z Bolesławem Chrobrym: Katedra św. 

Piotra, Muzeum Musztardy*, zabytkowego centrum miasta: mury obronne, Stara Wieża 

Wodna, Baszta Młyńska, Bogata Wieża, Zamek Ortenburg (Muzeum Serbów Łużyckich)*. 

Czas na wytchnienie na Jarmarku Adwentowym organizowany po raz 636 !. Przejazd do 

Drezna. Zwiedzanie: Pałac Zwinger*, Opera Sempera, katedra, kościół Frauenkirche, 

Zamek Królewski, ulica Praska. Pobyt na Jarmarku Adwentowym w centrum Drezna. Wyjazd 

w drogę powrotną do kraju w godz. późno wieczornych ok. 22.00. 
 

3 dzień poniedziałek:  

Przejazd przez Niemcy. Przyjazd do Chorzowa przez Katowice ok. godz. 5.00. 

DREZNO: 
To miasto zwane perłą baroku, gdzie tradycja Bożonarodzeniowego Jarmarku sięga 1434 

roku pod nazwą Striezelmarkt. Jodła, kominiarz na szczęście i największa na świecie 

świąteczna piramida - 14 m, tworzą na Jarmarku Adwentowym niepowtarzalny nastrój. Na 

Jarmarku możemy zobaczyć tradycyjne wyroby regionalne, jak zabawki z drewna 

pochodzące z regionu Rudaw, wydmuchiwane ozdoby choinkowe, słynne ciasteczka 

z Pulsnitz. …. 
 

VERTE ! 

http://www.chorzow.travel.pl/


 
 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, 

• opłaty autostradowe i parkingowe, 

• nocleg w hotelu (pok. 2-3 os. z wc i łazienkami),   

• śniadanie w formie bufetu szwedzkiego,  

• obiadokolacja w restauracji,  

• system słuchawkowy audio tour gude, 

• pilot- przewodnik na całej trasie, 

• ubezpieczenie KL 20 000€, NNW 15 000 zł i bagaż 1000zł,  

• podatek VAT. 
 

 

koszt wycieczki: 378 zł  

koszt wycieczki z rabatem: 364 zł 
 

  (członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT)  
 

 
        

 

*Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów uczestnicy opłacają w trakcie trwania wycieczki – 
orientacyjny koszt ok.  N - 25 € i 10 zł, , U - 20 € i 6 zł,          

 Wpisowe w wysokości 100 zł od uczestnika przy zapisie, rezerwacja telefoniczna miejsca na 
wycieczce ważna do 4 dni roboczych, pozostała kwota na dwa tygodnie przed wyjazdem 

 (zwrot zgodnie z OWU w Imprezach Turystycznych).  
Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. 

O miejscu w autokarze decyduje data zapisu wraz wpłatą zaliczki za wycieczkę, ponieważ 
uczestnicy wchodzą do autokaru w takiej kolejności w jakiej dokonywali wpłat (dotyczy tylko wsiadania 

w Chorzowie), należy być 20 min przed podaną godziną wyjazdu.  
Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc. 

   

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74, tel. kom. 0048 502 46 38 28 
 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 
 
 

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Drezno” 
 

ZAPRASZAMY ! 
 
 
 

 

 


