Biuro turystyczne „Tatiana”
założone w 1991
Certyfikat POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI
Wpis do rejestru organizatorów turystyki
URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI nr 017
97-200 Tomaszów Maz
ul. Browarna 11/13 lok. U-4
czynne pon. – pt w godz. 11.00 – 17.00
tel. / fax. + 48 – 44 – 7250457 e-mail: tatiana@tatianabt.pl www.tatianabt.pl
NIP 773-000-54-85
REGON 590019100
Konto : PEKAO s.a. II oddz. W Tomaszowie Maz. nr 34124017181111000010981511

Św i ąt ecz ne kl i m at y w D r eź ni e
Dzień I /piątek/
15.00 zbiórka uczestników, przejazd do Zgorzelca, po trasie obiadokolacja
Ok.22.00.00 dojazd do hotelu w BOGATYNI, zakwaterowanie nocleg.
Dzień II / sobota/
08.00 -09.00 śniadanie, wyjazd do Drezna
11.30 – 13.00 Wizyta w najsłynniejszym sklepie nabiałowym w Europie!!!
13.00- 15.00 zwiedzanie tzw. „Zielonego Sklepienia” w którym zobaczymy najpiękniejsze wyroby
jubilerskie, należące do dynastii Wettinów.
15.00 – 16.30 spacer po starówce drezdeńskiej z przewodnikiem, zobaczymy Operę, Zwinger…
16.30- 19.00 czas wolny na Drezdeńskim Jarmarku Bożonarodzeniowym / magia zapachów,
blask świateł, wysoka na 12 m piramida świąteczna… to wszystko naprawdę warto zobaczyć !!!
19.00 przejazd do hotelu
Ok.20.30- 00.00 obiadokolacja integracyjna / 2 dania gorące, zimna płyta, napoje zimne i gorące/
Dzień III / niedziela/
Ok.08.00 -09.00 śniadanie, wyjazd z hotelu
10.00. -12.00 zwiedzanie starówki Zgorzelca min. fragment szlaku pielgrzymkowego św. Jakuba,
prowadzącego do Santiago de Compostela w Hiszpanii, zespół staromiejski znajduje się na
liście zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Ok.12.00 przejazd do Świdnicy, spacer po urokliwej starówce, wejście do Kościoła Pojednania,
wyjazd w kierunku Tomaszowa Maz, po trasie obiadokolacja.
Ok. 20.00 zakończenie wycieczki

KOSZT IMPREZY : 870,00 zł + 30,00 €
TERMIN WYCIECZKI: 09.12 -11.12.2022

Zapewniamy:
 przejazd autokarem
 2 noclegi w hotelu RYCHŁO***, w Bogatyni / pokoje 2 osobowe/
 wyżywienie: 2 śniadania/ bufet/ 2 obiadokolacje, w tym 1 integracyjna , 1 obiad w drodze
powrotnej.
 wstępy
 ubezpieczenie NNW , KL, bagażu
 opiekę pilota - przewodnika

