
 

 

 

 

 

 

Wycieczka szkolna 

Drezno  
 

 

 

 

Szanowna Pani  

Anna Godos  

Zespół Szkół nr 3  

ul. Chyliczkowska 20 

05-500 Piaseczno 

 

Propozycję przygotował: 

Sławomir Jarosławski 

e–mail: slawomir.jaroslawski@horyzont.net.pl 

tel. +48 22 350 65 95 

Biuro Turystyczne Horyzont/oddział Warszawa 

Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa 

 Oferta z dnia 27 października 2022 roku. 

 Ważna do dnia 10 listopada 2022 roku. 

  



                 

 

Drezno  

program wycieczki – 2 dni  

30 listopada – środa 

• wyjazd z Piaseczna ok. godziny 4.00. 

• zwiedzanie Drezna: spacer tarasami nad Łabą, Stare Miasto, kompleks pałacowy Zwinger 

katedra, skarbiec elektorski, wejście do Frauenkirche i Pfunds Molkerei 

• zakwaterowanie, obiadokolacja 

• konkurs z nagrodami 

1 grudnia – czwartek 

• śniadanie 

• zwiedzanie Muzeum Higieny  

• wizyta w Gläserne Manufaktur, czyli Szklanej Manufakturze  

• czas do dyspozycji grupy  

• powrót ok. godziny 24.00. 

https://horyzont.net.pl/
https://www.facebook.com/HoryzontBiuroTurystyczne


                 

 

Zakres świadczeń i ceny 

Całkowity koszt wyjazdu dla jednej osoby: 

Liczba uczestników Cena 

80-88 uczniów + 8 opiekunów 624 zł 

70-79 uczniów + 8 opiekunów 673 zł 

Dodatkowy koszt wstępów (uczniowie do 16 lat) 6€ 

Dodatkowy koszt wstępów (uczniowie powyżej 16 lat) 8€ 
 

  

Niniejsza oferta obejmuje następujące świadczenia: 

Transport 

Transport wysokiej jakości autokarem 

wyposażonym w: 

• klimatyzację  

• barek z napojami 

• DVD, wygodne fotele 

Noclegi 

• noclegi w hostelu a&o Dresden 

Hauptbahnhof – pokoje 4-6-osobowe z 

łazienkami 

• sprawdzone, bezpieczne miejsca dla grup 

szkolnych 

Wyżywienie 

• wyżywienie według programu wycieczki 

• spełniamy życzenia osób będących na 

specjalnej diecie – prosimy o kontakt 

 

 

 

Stała opieka doświadczonego pilota 

• piloci doświadczeni w wyjazdach z grupami 

szkolnymi 

• doskonała znajomość języków obcych 

• w trakcie wycieczki pilot dba o organizację 

całego wyjazdu oraz udziela informacji 

krajoznawczych w odwiedzanych miejscach 

Pakiet bezpieczeństwa 

• program wycieczki przygotowany w taki 

sposób, by zapewnić maksymalne 

bezpieczeństwo uczestnikom 

• ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą 

na sumę 20 000€ 

• ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 

wypadków za granicą na sumę 2 000€ 

• ubezpieczenie bagażu na sumę 200€ 

 

https://horyzont.net.pl/
https://www.facebook.com/HoryzontBiuroTurystyczne



