
Ekscytująca 
podróż
Drezno i 
Kraina Łaby

4 dni pełne atrakcji // Kultura 

i historia // Aktywność i przyroda // 

Styl życia i wino // Mapa atrakcji        

Dzień 1 

Spróbuj tego, co najlepsze 

Odkryj różnorodność Drezna – metro-
polii sztuki i kultury - całkowicie na luzie, 
wybierając się po przyjeździe na spacer 
po mieście: zachwyć się imponującym 
Starym Miastem, dzielnicą Neustadt i jej 
architekturą w stylu barokowym i gryn-
derskim, jak również jej tętniącą życiem 
częścią artystyczną i rozrywkową, dziel-
nicami willowymi Blasewitz i Loschwitz, 
ale także monumentalnymi świadectwami 
socjalistycznego budownictwa i archi-
tekturą nowoczesną. Spacerując po 
historycznym Starym Mieście masz okazję 
podziwiać zabytki klasy światowej – każdy 
z nich to unikatowy klejnot!
Po kolacji w jednej ze wspaniałych
restauracji na drezdeńskiej starówce do 
wizyty zaprasza znana na całym świecie 
Opera Sempera, Filharmonia Drezdeńska 
w Pałacu Kultury, Państwowa Operetka 

w Kraftwerk Mitte i liczne sceny muzyczne, 
które zaspokoją najbardziej wysubli mo-
wane gusta. Po drugiej stronie Łaby, w 
dzielnicy Neustadt, modne, krea tywne 
restauracje oferują wyszukane przyjem-
ności podniebienia. Nocne marki mogą 
potem jeszcze pobuszować w dzielnicy 
klubowej.   

Dzień 2 

Skarby unikalne w skali światowej

Dzień na podziwianie wspaniałych skar-
bów sztuki znajdujących się w Dreźnie! 
Na przykład w Zamku Rezydencyjnym, 
gdzie prezentowane są wyjątkowe zbiory: 
najsłynniejszy skarbiec i największa                
w Europie kolekcja osmańska, największy 
zielony diament i jedne z najwspanial-
szych zbiorów broni oraz kostiumów na 
świecie. A to dopiero początek!

Po południu polecamy wycieczkę paro-
statkiem kołowym najstarszej i najwięk-
szej na świecie floty takich parostatków 
do Pillnitz. Otoczony pięknym parkiem 
pałac, inspirowany stylem chińskim, 
był kiedyś letnią rezydencją królów 
saksońskich. Miłośnicy muzyki powinni 
odwiedzić położony nieopodal, letni dom 
kompozytora Carla-Marii von Webera 
wraz z muzeum.

Na niezwykłą przejażdżkę można wybrać 
się najstarszą na świecie koleją pod-
wieszaną: na odcinku 280 metrów kolej 
pokonuje różnicę wysokości wynoszącą 
84 metry i dowozi pasażerów do Ober-
loschwitz. Ze wzgórza rozpościera się 
przepiękny widok na miasto oraz Blaues 
Wunder (Niebieski Cud), słynny most 
z kutej stali nad Łabą. Kolacja w restauracji 
z tarasem nad doliną ukoronuje wspaniały 
dzień pełen niezapomnianych wrażeń.

 ▷ Frauenkirche w Dreźnie – z największą 
kamienną kopułą na północ od Alp

 ▷ Pałacyk Bażanci – najmniejszy pałac           
w Saksonii, jedyny zachowany w oryginale 
pałac w stylu rokoko w okolicach Drezna

 ▷ Zamek Hartenfels w Torgau – największy       
z całkowicie zachowanych wczesnorene-
sansowych zamków w Niemczech

 ▷ Pierwsza publiczna biblioteka w Niemczech 
w Großenhain, założona w 1828 r. przez 
Karla Benjamina Preuskera 

 ▷ Teatr Schauspielhaus w Dreźnie (wzniesiony                    
w latach 1912/13 ) z najstarszymi zacho-
wanymi i działającymi elementami techniki 
scenicznej w Niemczech

 ▷ Kościół zamkowy w Torgau – pierwsza pro-
testancka budowla kościelna w Niemczech 
(poświęcona przez Marcina Lutra)

 ▷ Fürstenzug (Orszak książęcy) – największe 
na świecie porcelanowe malowidło ścienne 
(na 25 000 płytek z porcelany miśnieńskiej, 
wykonano w 1907 r.)

 ▷ Historyczny Ratusz w Wilsdruff – pierwsze 
w Niemczech szklane dzwony z możliwością 
wyboru melodii

 ▷ Albrechtsburg w Miśni – najstarsza budowla 
zamkowa w Niemczech 

 ▷ Zwinger, Zbiory Porcelany – największy 
zbiór historycznej porcelany miśnieńskiej

 ▷ „Kościół Porcelanowy w Miśni” – Kościół 
Św. Mikołaja z największymi na świecie 
figurami porcelanowymi

 ▷ Grünes Gewölbe” (Zielone Sklepienie) –                                                                        
największa i najbogatsza w Europie kolekcja 
ok. 4000 kosztowności, z największym na 
świecie zielonym diamentem, najdroższym 

  Atrakcje – aktywność i przyroda 

  Atrakcje – styl życia i wino  

 ▷ Drezno – dzielnica miasta Hellerau: pierwsze 
niemieckie osiedle ogrodowe (1908)

 ▷ Najstarszy na świecie zbiór gatunków roślin 
drzewiastych (Ogród Botaniczny/Landes-   
arboretum) w Tharandt

 ▷ Porfirowa formacja skalna w Mohorn-Grund 
– pomnik przyrody w lesie Tharandter Wald 
na geologicznym szlaku turystycznym,        
największa w Saksonii taka formacja skalna

 ▷ „Maraton Schodowy Saksoński Mount        
Everest” po schodach do restauracji Spitz-
haus na wzgórzu w Radebeul – największy 
i natrudniejszy na świecie ekstremalny           
bieg po 39 700 stopniach 

 ▷ Jedyny region winiarski w Saksonii, najstar-
sza saksońska winorośl (uprawa Traminera 
od ponad 200 lat na obszarze Klasztoru Św. 
Krzyża w Miśni)

  Atrakcje – kultura i historia  

złotym serwisem kawowym i unikatowym 
„Dworem Wielkiego Mogoła”

 ▷ Największa i najstarsza na świecie flota 
parostatków kołowych, składająca się                  
z dziewięciu historycznych parostatków

 ▷ Największa w Niemczech parada                 
lokomotyw parowych w Dreźnie 

 ▷ Weißeritztalbahn – najstarsza w Niemczech 
publiczna kolej wąskotorowa z napędem 
parowym 

 ▷ Drezdeński Jarmark Struclowy „Striezelmarkt” –                               
najstarszy jarmark bożonarodzeniowy                                                                  
w Niemczech (od 1434 r.) z corocznym             
krojeniem największej na świecie strucli 

 ▷ Winnica Hoflößnitz – najstarsza zachowana            
winnica w Saksonii, a także pierwsza           
saksońska z certyfikatem ekologicznej 
uprawy winorośli

 ▷ Międzynarodowy Festiwal Dixieland w Dreźnie –             
największy festiwal jazzowy Dixieland w 
Europie

 ▷ Glashütte – najważniejszy ośrodek przemysłu       
zegarmistrzowskiego w Niemczech, 11     
zakładów, w tym niektóre o międzynarodowej 
renomie, jak Lange & Söhne, Glashütte Original 
czy Nomos, produkuje zegarki wysokiej, 
luksusowej jakości

 ▷ Największa na świecie kolekcja trofeów  
myśliwskich w Pałacu Moritzburg 

 ▷ Manufaktura Porcelany w Miśni – pierwsza 
w Europie fabryka porcelany

Inne unikalne atrakcje warte zobaczenia
w regionie Drezna i Krainy Łaby
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Dzień 3 

Turystyczne perły nad Łabą 

Należy skierować się w dół rzeki, do 
Miśni: pierwsze spojrzenie na najstarszą                
budowlę zamkową w Niemczech, 
imponujący Albrechts burg, na zawsze 
pozostanie w pamięci. W Haus MEISSEN 
czeka pierwsza w Europie Manufaktura 
Porcelany ze wspaniałym muzeum i 
warsztatami pokazowymi. Tu można 
zapoznać się z pracą mistrzów jednego z 
najbardziej fascynujących i najstarszych 
rzemiosł: produkcji porcelany.

Spacerując po malowniczych uliczkach 
dawnej siedziby dworskiej warto zwrócić 
uwagę na wiele interesujących budynków: 
wspaniałe kamienice prezentują się równie 
pięknie, jak dawne domy i małe sklepiki. 
Winiarnie z wieloletnią tradycją zapraszają 
do degustacji. Wchodząc na wzgórze 
zamkowe można zwiedzić Albrechtsburg 
i katedrę z kaplicą książęcą.

Z tarasów lokali znajdujących się na 
wzgórzu rozpościera się wspaniały widok 
na historyczne Stare Miasto. Miłośnicy 
piwa na pewno będą zadowoleni po 
wizycie w najstarszym prywatnym bro-
warze w Saksonii – „Meißner Schwerter”. 
Miśnia i romantyczne winnice wzdłuż 
Saksońskiego Szlaku Wina gwarantują 
wyjątkowe przeżycia. Najbardziej na 
północny wschód wysunięty region 
winiarski Europy zaskakuje szlachetnym 
smakiem tego trunku!

 

Dzień 4
Skarby ukryte w baśniowej krainie

Zwieńczeniem i główną atrakcją wycieczki
po Krainie Łaby wokół Drezna jest Moritz-
burg. Wizyta w tym pałacu myśliwskim       
zachwyca o każdej porze roku. Zimą pałac 
przeobraża się w prawdziwy bajkowy 
zamek – dzieci i dorośli mogą zobaczyć 
wystawę o kostiumowym filmie „Trzy 
orzeszki dla Kopciuszka”! Do kolejnych 
atrakcji należą: Krajowa Stadnina Koni w 
Moritzburgu, jedna z dziesięciu państwo-
wych stajni w Niemczech oraz Pałacyk 
Bażanci z najstarszą śródlądową latarnią 
morską, wkomponowaną w kulturowy               
krajobraz Moritzburga. Miłośnicy histo-
rycznych środków transportu mogą 
zwiedzać region w ciągniętej przez loko-
motywę parową kolejce wąskotorowej, 
zwanej „Lößnitzdackel” lub w uroczym 
powozie konnym i poczuć się niczym 
w minionej epoce. Trasa prowadzi dalej 
przez Radebeul, rodzinne miasto pisarza 
Karola Maya, twórcy postaci Winnetou        
i Old Shatterhanda, obok pierwszej 
winnicy degustacyjnej w Europie 
i bajecznych stoków z winoroślami, 
z powrotem do Drezna.

4 dni pełne atrakcji
w regionie Drezna i Krainy Łaby
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Witamy
w regionie
Drezno i Kraina Łaby

DREZNO

Drezno z Krainą Łaby, regionem leżącym wzdłuż tej rzeki od miasta Pirna po miasto 
Torgau, to serce Saksonii i jeden z najpiękniejszych regionów turystycznych w Niemczech. 
Destynacja ta w jedyny w swoim rodzaju sposób łączy wspaniałe krajobrazy przyrody 
z kulturą, sztuką i doskonałym winem.

ŁABA

NEUSTADTRADEBEUL

COSWIG

MIŚNIA

Malownicze 
winnice

PIRNA
BRAMA DO SZWAJCARII SAKSOŃSKIEJ

GRAUPA

FREITAL

Ścieżka rowerowa nad Łabą

Ścieżka rowerowa nad Łabą

Ścieżka rowerowa 

nad Łabą
DZIELNICA KLUBOWA 
I ARTYSTYCZNA 

Großer 
Garten

ŁABA

Na gości czekają tu malownicze miasteczka z historycznymi starówkami, fascynujące 
zabytki oraz znana na całym świecie metropolia kultury i sztuki Drezno. Barokowe 
pałace z rozległymi ogrodami zapraszają do przechadzek. Szczególnie ciekawym sposobem 
na poznanie regionu i jego bogatej w tradycje historii są nostalgiczne przejażdżki koleją 
wąskotorową lub parostatkami. Ponadto na obszarze tym od 850 lat uprawia się 
winorośl. Łagodny klimat sprawia, że na skąpanych w słońcu zboczach wzgórz nad Łabą 
dojrzewają grona, z których wytwarza się cenione przez znawców wino. Najlepiej 
smakuje ono w idyllicznych lokalnych winnicach o iście śródziemnomorskim uroku.

Wszystkie informacje dotyczące regionu znajdują się na stronie: 
www.dresden-elbland.de oraz www.dresden.de/tourismus.

Saksońska 
Ścieżka Wina

THARA NDT

PILLNITZ

BLASEWITZ

1
  
ZAMEK HARTENFELS TORGAU 

2
  
PAŁAC I ZAMEK ZABELTITZ

3
  
PARK PAŁACOWY DIESBAR-SEUSSLITZ

4
  
MANUFAKTURA PORCELANY MIŚNIA    

5
  
ZAMEK ALBRECHTSBURG MIŚNIA     

6
  
PARK KLASZTORNY ALTZELLA I ZAMEK   

 NOSSEN

7
  
ZAMEK BATZDORF

8
  
SAKSOŃSKA ŻEGLUGA PAROWA

9
  
WIEŻA KRÓLA ALBERTA WEINBÖHLA

10
  
PAŁAC MORITZBURG

MIASTO PORCELANY I WINA

Doliny po lewej stronie Łaby 
z młynami i rezydencjami

GLASHÜTTE

NOSSEN

TORGAU
MIASTO RENESANSU I LUTRA

DIESBAR-SEUSSLITZ

MORITZBURG

Rabenauer Grund GROSSSEDLITZ

DZIELNICA WILLOWA 
WEISSER HIRSCH

Ścieżk
a row

erow
a 

nad Łabą Schönfelder 
Hochland

SCHÖNFELD

OSIEDLE OGRODOWE 
HELLERAU

WEESENSTEIN

32
  
„PFUNDS MOLKEREI” – 

 NAJPIĘKNIEJSZY SKLEP MLECZARSKI 
 NA ŚWIECIE

33
  
PAŁAC ALBRECHTSBERG

34
  
PAŁAC LINGNER

35
  
PAŁAC ECKBERG

36
  
MOST BLAUES WUNDER 

37
  
KOLEJKA SZYNOWA

MIASTO WINA

38
  
KOLEJKA PODWIESZANA   

39
  
PAŁAC I PARK PILLNITZ 

40
  
MUZEUM WEBERA I MIASTO WAGNERA   

 GRAUPA

41
  
GLASHÜTTE ORAZ MANUFAKTURA 

 LUKSUSOWYCH ZEGARKÓW

42
  
ZAMEK WEESENSTEIN

43
  
OGRÓD BAROKOWY GROSSSEDLITZ  

44
  
PIRNA – RYNEK Z RENESANSOWYMI I 

 BAROKOWYMI FASADAMI

11
  
KOLEJ WĄSKOTOROWA LÖSSNITZ

12
  
MUZEUM KAROLA MAYA

13
  
ZESPÓŁ PARKOWY I MANUFAKTURA WINA

14
  
DOM IMPREZ KULTURALNYCH HELLERAU

15
  
MUZEUM WOJSKOWO-HISTORYCZNE

16
  
ZŁOTY JEŹDZIEC 

17
  
KRAFTWERK MITTE – 

 DZIELNICA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA

18
  
OPERA SEMPERA

19
  
ZWINGER Z BRAMĄ KRONENTOR

20
  
ZAMEK REZYDENCYJNY 

21
  
FRAUENKIRCHE 

 (KOŚCIÓŁ MARII PANNY)

22
  
PAŁAC KULTURY  

23
  
TARAS BRÜHLA Z TWIERDZĄ DREZNO

HISTORYCZNE 
STARE 
MIASTO

ZABELTITZ

DZIELNICA
BAROKOWA

GROSSENHAIN

KLIPPHAUSEN

WILSDRUFF

STREHLA

KRAINA ŁABY

24
  
NIEMIECKIE MUZEUM HIGIENY

25
  
MANUFAKTURA VOLKSWAGENA  

26
  
PAŁAC W PARKU GROSSER GARTEN 

27
  
PANOMETR ASISIEGO 

28
  
KREUZKIRCHE (KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA)

29
  
BIBLIOTEKA SÄCHSISCHE LANDESBIBLIOTHEK STAATS- UND 

 UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK (SLUB) Z MUZEUM KSIĄŻKI

30
  
KOLEJKA WEISSERITZTALBAHN 

31
  
LAS THARANDTER WALD Z OGRODEM BOTANICZNYM

BASTEI

Saksoński 
Szlak Wina

Ścieżka rowerowa nad Łabą

WEINBÖHLA


