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Drezno to jedno z najpiękniejszych miast Środkowej Europy. Zazwyczaj kojarzy nam się ze wspaniałą barokową architekturą 
z epoki Wettinów oraz saską porcelaną, którą od czasów Augusta Mocnego tworzy się w pobliskiej Miśni. Jednym z symboli 
miasta jest Opera Sempera, która uznawana jest za ważniejszą scenę operową w Niemczech. Saksonia to także najdalej wysunięty 
na wschód niemiecki region winiarski, słynący z doskonałych białych win. Zapraszamy na kolejny wyjazd dla koneserów 
i melomanów. Do miasta porcelany, muzyki i wina.

Muzyczne Drezno przed świętami
 5–8 grudnia 2019

 2290 PLN i 750 EUR

 Wyjazd prowadzi Wojciech GiebutaPorcelana, opera i jarmark bożonarodzeniowy

Dzień 1 Największe skarby Drezna

We wczesnych godzinach porannych wyjedziemy z Krakowa, by 
przez Katowice i Wrocław dotrzeć do Drezna. Chętni z północnych 
regionów Polski będą mogli dojechać na miejsce indywidualnie.
Po zakwaterowaniu w czterogwiazdkowym hotelu w historycznym 
centrum, udamy się na pierwszy spacer po mieście w towarzystwie 
polskojęzycznego przewodnika. Przejdziemy wzdłuż Łaby słynnymi ta-
rasami Brühla uznawanymi za najpiękniejszą promenadę środkowej 
Europy. Jeszcze przed kolacją chętni będą mogli zwiedzieć Zielone 
Sklepienie czyli słynny skarbiec, w którym władcy z dynastii Wetti-
nów zgromadzili jedną z większych kolekcji dzieł sztuki jubilerskiej 

– w tym słynny diament zwany zielonym drezdeńskim. Wieczorem 
zjemy wspólną kolację w restauracji hotelu Hyperion, podczas której 
skosztujemy win z różnych regionów Niemiec.

Dzień 2 Sztuka i wino

Przed południem przejedziemy do położonego na przedmieściach 
Drezna Pilnitz. Tutaj swoją winnicę ma Klaus Zimmerling, które-
go żona – Małgorzata Chodakowska – jest znaną rzeźbiarką. Wizy-
ta w winiarni i artystycznej pracowni jednocześnie przyniesie nam 
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sporo doznań duchowych i  smakowych. Próbując znakomitych 
rieslingów i gewürztraminerów wychodzących spod ręki pana Klau-
sa będziemy podziwiali modelowane w drewnie lub metalu rzeźby 
polskiej artystki.
Po powrocie z winiarni znajdziemy czas na zakupy na jednym z licz-
nych bożonarodzeniowych kiermaszów, z których od dawna słynie 
stolica Saksonii.
Po południu przejdziemy spacerem na późny obiad w restauracji Alte 
Meister połączony z degustacją win powstających w położonym nie-
opodal Miśni Schloss Proschwitz. Następnie, po wprowadzeniu do te-
matyki utworu, przejdziemy do Opery Sempera na spektakl Nabucco. 
Partię tytułową w tej najsłynniejszej operze Verdiego tego dnia kre-
ował będzie polski baryton Andrzej Dobber. Wieczorem, po spektaklu, 
chętnych zapraszamy na grzane wino na świątecznym jarmarku.

Dzień 3 Rafael i porcelana z Miśni

Ten dzień upłynie nam pod hasłem światowych arcydzieł sztuki. Przed 
południem wybierzemy się do pobliskiej Miśni gdzie od ponad trzy-
stu lat powstają najcenniejsze wyroby ze słynnej saskiej porcela-
ny. Zwiedzimy wspólnie manufakturę, gdzie naocznie przekonamy 
się jak powstają porcelanowe arcydzieła i jak trudna jest to praca. 
Zobaczymy też zbiory z najcenniejszymi okazami, w tym sławnym 
Serwisem Łabędzim.
Po powrocie do Drezna zjemy wspólny lunch w tradycyjnym saksoń-
skim zajeździe. Następnie wszystkich chętnych zaprosimy na zwiedza-

nie najważniejszego muzeum w mieście – Galerii Dawnych Mistrzów. 
Oprowadzająca nas po galerii, mieszkająca w Saksonii malarka i histo-
ryk sztuki, opowie o swoich ulubionych obrazach Dürera, Vermera i Ca-
naletta. Będziemy mogli podziwiać tu Madonnę Sykstyńską pędzla Ra-
faela, na której namalowane są najsłynniejsze chyba aniołki świata.
Wieczorem chętnych zaprosimy na koncert w nowo otwartej Filhar-
monii Drezdeńskiej. Tego wieczoru będziemy mogli wysłuchać dzieł 
dwóch wybitnych kompozytorów rosyjskich. Będą to drugi koncert 
fortepianowy Sergiusza Rachmaninowa oraz szósta symfonia Pio-
tra Czajkowskiego – zwana Patetyczną.

Dzień 4 Pałac myśliwski Moritzburg

Przed południem znajdziemy czas na ostatnie zakupy oraz dodatkowe 
zwiedzanie miasta. W drodze powrotnej zatrzymamy się na chwilę 
w Moritzburgu, gdzie znajduje się rozbudowany dla Augusta Mocne-
go i hrabiny Cosel położony na wyspie zamek myśliwski. Doskonale 
zachowane wnętrza kryją w sobie unikatowe kurdybanowe tape-
ty oraz słynną sypialnię ozdobioną piórami egzotycznych ptaków. 
W godzinach popołudniowych wrócimy do Wrocławia, by wieczorem 
dojechać do Krakowa.

Gwarantujemy:
Przejazd komfortowym autokarem z Krakowa; zakwaterowanie – 3 noclegi 
w pokojach dwuosobowych w hotelu o standardzie 4* w centrum Drezna 
(pokoje jednoosobowe za dopłatą 160 EUR); wyżywienie 2 razy dziennie: 
śniadania i obiady lub kolacje (w zależności od programu); wino do obia-
dów / kolacji w ilości ok. 1/2 butelki na osobę; wizyty i degustacje zgodnie 
z programem; zwiedzanie Manufaktury Porcelany w Miśni oraz Galerii 
Dawnych Mistrzów z przewodnikiem; zwiedzanie Drezna; bilet na spektakl 
operowy; transport autokarowy na miejscu; ubezpieczenie KL, NNW i Ba-
gaż; opiekę pilota-specjalisty winiarskiego.
Dodatkowo płatne: pokój jednoosobowy – 160 EUR; posiłki, napoje oraz 
świadczenia niewymienione w ofercie; koncert symfoniczny w Filharmonii 
Drezdeńskiej – 45 EUR/os., dopłata za bilet premium w operze – 50 EUR/os. 
– płatne u pilota; zwyczajowe napiwki i ewentualne dodatkowe bilety wstę-
pu do zwiedzanych obiektów (pałac w Moritzburgu i skarbiec) – 40 EUR/os.
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