
PTTK O/Mysłowice zaprasza w dniach 10/11 grudnia 2016 na wycieczkę na

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE w stolicy Saksonii – DREZNIE
oraz ŚLĄSKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY w  Görlitz

PROGRAM
10 grudnia (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 700  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon stacji PKP, 
Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, A4, Drezno. 
Ok. 1400  - przyjazd do Drezna. Udajemy się na spacer po mieście: Stare Miasto a w tym; Zwinger (zwiedzanie 
wybranych wnętrz – 9 €/os. Czas około 2 godz.), okolice Semperoper i Theaterplatz, Hofkirche. Następnie 
przejdziemy na największy Jarmark Bożonarodzeniowy Drezna na Prager Strasse (zaraz przy dworcu). Tu każdy 
będzie miał czas wolny. Przechodzimy na Striezelmarkt. Tam zobaczymy olbrzymich rozmiarów świąteczną 
piramidę (Weihnachtspyramide). Piramidy początkowo tworzono w saksońskich Rudawach (godzina drogi od 
Drezna), ale obecnie są popularne w całym kraju. Podobno to od nich się wzięła tradycja posiadania w domu 
choinki (kształt pasuje). Ta na Striezelmarkt jest zawsze największa – mierzy 14 metrów. Takie piramidki 
znajdziemy na jarmarkach i możemy sobie kupić jako pamiątkę. Następnie przechodzimy do Frauenkirche, 
zwiedzimy go w środku, możliwość wejścia na kopułę. W pobliżu znajduje się jarmark na Neumarkt i 
klimatyczny, średniowieczny jarmark w Stallhof. Koniecznie trzeba go odwiedzić. Tu stoiska wyglądają jak z 
innej epoki. Spotkamy rycerzy, rzemieślników, damy dworu i zobaczymy turnieje rycerskie. Wstęp niestety 
płatny. Przechodzimy na  Tarasy Brühla, to widokowa reprezentacyjna promenada Drezna. Tu w okolicach 
mostu Karola (Carolabrücke) wsiadamy do autokaru. W nocy wracamy na nocleg do hotelu. Przejazd do 
Zgorzelca. Tu zakwaterowanie w Domu Turysty. Pokoje 2 osobowe. Wspólne węzły sanitarne.

11 grudnia   (niedziela) – 830 - śniadanie. Przejazd autokarem na ulicę Wrocławską, przejście piesze przez Most 
Staromiejski na stronę niemiecką do Görlitz. Dla wielu najpiękniejsze niemieckie miasto. Największy jednolity 
zabytkowy zespół urbanistyczny w całych Niemczech, obejmujący około 4000 w większości odrestaurowanych 
zabytkowych budowli o różnorodnych stylach architektonicznych. Miejsce kręcenia oskarowych filmów z 
udziałem światowych gwiazd. Miasto o bogatej historii, przez środek którego przebiega 15 południk.  
Zwiedzanie zabytków miasta  z przewodnikiem. W Göerlitz zobaczymy dwa rynki: dolny i górny. Na tym 
pierwszym będziemy podziwiać budynek Ratusza z zegarami słonecznymi na wieży, fontannę Neptuna z XVIII 
wieku i piękne kamienice. Jedną z ciekawszych jest bogato zdobiona „Waga”, w której niegdyś dokonywano 
pomiarów towarów. Kolejnym godną uwagi budowlą jest dawna apteka renesansowa, w której teraz mieści się 
mała, klimatyczna kawiarnia oraz budynek starej giełdy. W rynku jest też „Łuk Szeptu”, czyli gotycki portal 
łukowy. W rogu rynku znajduje się XVI-wieczny Schönhof, renesansowy budynek dawnego browaru. Obecnie 
mieści się w nim Muzeum Śląskie (Das Schlesische Museum), w którym można poznać burzliwą, ale różnorodną 
historię i kulturę Śląska. W zbiorach kilka eksponatów związanych z Mysłowicami. Wstęp do muzeum kosztuje 5
Euro. Następnie zorganizowany zostanie tzw. wolny czas na jarmarki bożonarodzeniowe.
 Okres adwentu to czas, kiedy Görlitz zamienia się w bajkowe miasteczko. W zabytkowej scenerii odbywa się tu 
Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy. Cieszy się on niezwykłą popularnością nie tylko wśród odwiedzających, ale i 
sklepikarzy, który przyjeżdżają ze Śląska, Saksonii oraz Czech by zaprezentować swoje towary.  Jeśli dopisze 
szczęście można na swojej drodze napotkać Görlitzer Christkind - aniołka, który co dzień odwiedza rynek 
Görlitz, by obdarować małymi poczęstunkami. Powrót na stronę polską do Zgorzelca. Około godziny 1600

przejazd autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 2100.

CENA;  240 zł - członkowie PTTK     
ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka pilota na całej trasie wycieczki i miejscowego 
przewodnika w Dreźnie i Görlitz. Nocleg + obiadokolacja i śniadanie w Domu Turysty w Zgorzelcu. 
Pokoje 2,3 os. Wspólne węzły sanitarne
WE WŁASNYM ZAKRESIE;  pozostałe wyżywienie, opłaty za pozostałe zwiedzane miejsca. 

Szczegółowe informacje  biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl 
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 13:00 do 17:00. Tel/faks 32 222 56 06. E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl    
SKŁADKA ROCZNA ULGOWA dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT wynosi 20 zł, ULGOWA dla osób z orzeczoną 
niepełnosprawnością, bezrobotnych, emerytów wynosi 30 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 45 zł. W przypadku nowo 
wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 20 zł, wpisowe dla składki ulgowej za 30 zł wynosi 8 zł, 
wpisowe dla składki normalnej 15 zł Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK O/Mysłowice. PTTK O/Mysłowice 
zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 7 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy.

http://www.myslowice.pttk.pl/
mailto:pttkmyslowice@poczta.onet.pl

