
Oferta na wycieczkę jednodniową  
„Barokowe Drezno i najstarszy jarmark w Niemczech” 

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na świąteczny wyjazd na najstarszy jarmark bożonarodzeniowy w Niemczech. 
Magia świąt, zapach grzanego wina i kolorowe pierniki zapraszają do stolicy Saksonii i jednego z 
najpiękniejszych miast po zachodnie stronie Odry.  

Ramowy program wyjazdu: 

6:00 - zbiórka uczestników na przystanku Follow me! i Flixbusa przy ul. Kolumba (za kładką PKP)

Po przyjeździe do Drezna zwiedzanie Starego Miasta, podczas którego zobaczymy m.in. słynną Operę 
Sempera z Placem Teatralnym, imponujący dziedziniec barokowego kompleksu Zwingera, odbudowany 
z ruin Kościół Dworski, Tarasy Brühla, wyjątkowy Frauenkirche, malowidło ścienne „Orszak książęcy” i 
wiele innych! Czas wolny na korzystanie z atrakcji jednego z dziesięciu jarmarków bożonarodzeniowych 
pełnych aromatycznych smakołyków, pachnących grzańców i kolorowych świateł. Na szczególną uwagę 
zasługuje najstarszy jarmark w Niemczech, słynny Striezelmarkt, którego nazwa pochodzi od 
tradycyjnego bożonarodzeniowego strudla, wypiekanego w każdym niemieckim domu. W drugą 
sobotę adwentu na jarmarku wypiekany jest gigantyczny strudel, który dojrzewa przez pozostałą jego 
część i zostaje zjedzony dopiero w Boże Narodzenie!  

Około godziny 18:00 wyjazd w drogę powrotną, zakończenie wycieczki około północy. 

Termin wycieczki: 04.12.2021
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Cena obejmuje: 

 Przejazd na trasie Szczecin – Drezno – Szczecin
 Opiekę przedstawiciela Follow me!
 Zwiedzanie z przewodnikiem
 Ubezpieczenie Signal Iduna Travel Standard

(KL 25000EUR, NNW 20000PLN, BP 1000PLN)

Czym jedziemy? 

Dysponujemy flotą 50 komfortowych i nowoczesnych 
autokarów, busów, minibusów i samochodów marki Mercedes-
Benz. Nasze pojazdy to zawsze gwarancja bezpiecznej i udanej 
podróży. Nie szukaj kompromisów, wybierz najwyższy standard! 

Zachęcamy do złożenia rezerwacji. 

Dlaczego Follow me!  - ? 

 DOŚWIADCZENIE -  zdobyte przez
lata pracy z klientem PREMIUM.

 PERFREKCJONIZM – dbałość
o najdrobniejsze szczegóły usługi

 PROFESJONALIZM – doświadczeni
i kreatywni piloci oraz przewodnicy

 ELASTYCZNOŚĆ – usługi skrojone
na miarę i  idealnie dopasowane do
potrzeb klienta
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