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SZCZEGÓŁY CENY 285 zł/os. 
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu autokarem/busem klasy turystycznej, ubezpieczenie zagraniczne
NNW na trasie wycieczki, opieka Pilota, opieka Przewodnika , wstęp do Bad Muskau: Wystawa łączona "Pückler",
wejście na wieżę z wystawą + wystawy specjalne, Podatek VAT

GORLITZ, BAD MUSKAU
TERMIN 03.05.2023 

Godzina 09:50 Przyjazd na parking przy Bad Muskau
Godzina 10:00 - 13:00 Zwiedzanie Pałacu, Zamku, ogrodów około 3 godziny
Godzina 14:15 Przejazd do Gerlitz, zwiedzanie miasta z Przewodnikiem około 4 godziny, w międzyczasie czas wolny
na obiad
Godzina 18:15 Wyjazd w drogę powrotną
Orientacyjna godzina powrotu 23:00 
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, kolejność programu może ulec
zmianie - decyduje Przewodnik/Pilot)

RAMOWY PLAN WYCIECZKI

Fakt, że Park Mużakowski od 2004 roku znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, to w dużej
mierze zasługa Hermanna Fürsta von Pückler-Muskau (1785–1871). Stworzył arcydzieło po obu stronach Nysy,
które nazywa się klasycznym ogrodem krajobrazowym. Centrum turystyczne Muskauer Park oferuje regularne
wycieczki z przewodnikiem po ogrodzie krajobrazowym. Z platformy widokowej w południowo-zachodniej wieży
Zamku Mużakowskiego rozpościera się panoramiczny widok na rozległy krajobraz parku i jego okolicę. Z
wysokości 35 metrów zwiedzający mogą zobaczyć królestwo ogrodów Pücklera z innej perspektywy. Stała
ekspozycja w wieży zamkowej koncentruje się na miejscu urodzenia słynnego twórcy parku i wypełnia lukę od
założenia miasta w 1268 roku do dnia dzisiejszego. Do czasu wywłaszczenia ostatnich panów majątku, hrabiów
Arnim, w lipcu 1945 r., Rozwój Muskau, jak miasto nazywało się do 1961 r., Był ściśle związany z władztwem.
Wraz z reorganizacją świata po 1945 r. przez zwycięskie mocarstwa alianckie i związany z tym podział miasta,
odbudowa odbywa się w nowo powstałej NRD, która należy do socjalistycznej wspólnoty państw. Kolejny przewrót
i nowy początek oznaczał ponowną zmianę polityczną w 1989 roku. Historyczne nagrania filmowe, zdjęcia i
eksponaty oraz stacje audio świadczą o zmianie urbanistyki, przemysłu, rzemiosła, handlu i życia klubowego oraz
tworzą żywy obraz codziennego życia mieszkańców Bad Muskau.

BAD MUSKAU 

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 
KATOWICE Parking przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina 4:25
ŚWIĘTOCHŁOWICE Przystanek Linii M1 (dawne 870) ul. Polna, godzina 04:40
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 4:55
GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy myjni samochodowej, godzina 5:10
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/Rudzie Śląskiej. 
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Goerlitz to miasto rekordowe pod względem dostępnych atrakcji i miejsc, które warto zobaczyć.
Pomimo, że zamieszkuje je raptem 55 tysięcy mieszkańców, udało się tu "zmieścić" aż 4000 zabytków
pochodzących z różnych epok i reprezentujących zróżnicowane style. Zwiedzając Goerlitz nie trzeba 
 specjalnie szukać atrakcji - one pojawiają się na każdym kroku, czyniąc spacery jedną wielką
eksploracją. Do Goerlitz warto przyjechać, aby poznać uroki jednego z najpiękniejszych i
najbogatszych w zabytki miast Niemiec, które nie ucierpiało w czasie II wojny światowej. 
Piękne Stare Miasto ma swój centralny plac - Rynek Dolny. Pośród renenesansowych i barokowych
kamienic stoją ważne budynki Goerlitz - w tym miejski Ratusz i Waga Miejska. Plac upiększa
dodatkowo barokowa fontanna Neptuna, przy której warto zrobić sobie zdjęcie. Frenzelhof to jeden z
przedstawicieli tzw. domów halowych, które mają szansę znaleźć się na liście światowego dziedzictwa
UNESCO. W budynku pochodzącym z XV wieku działa dzisiaj hotel, a w jego dwóch halach
zaaranżowano wystawę kupieckich towarów tak, jak robiono to dawniej.  Łuk Szeptów, czyli
półkolisty portal i miejsce z niecodzienną akustyką. Wyszeptane z jednej jego strony słowa są świetnie
słyszane po przeciwnej stronie. Nad Rynkiem Dolnym dominuje Wieża Ratuszowa, przylegająca do
Starego Ratusza. Zamontowany na niej zegar z XVI w. ma w siebie wkomponowaną... głowę dawnego
strażnika miasta. Miał on zasnąć w czasie służby i nie zauważyć pożaru. Teraz co minutę otwierają się
za karę jego oczy, które od ognia świecą na pomarańczowo. Na drugiej, księżycowej tarczy poszukaj
złotego lwa, który rykiem oznajmia zmiany fazy Księżyca. Domy halowe były jednocześnie miejscem
zamieszkania, pracy i wyjątkowym placem targowym. Budowano je przy drodze Via Regia, czyli
ważnym szlaku handlowym, prowadzącym z Hiszpanii do Rosji i przecinającym m.in Goerlitz i
Wrocław. Takich budynków w Goerlitz zachowało się kilkanaście, a władze miejskie starają się o
wpisanie ich na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
źródło: Atrakcje Görlitz - co WARTO zobaczyć w 2023? 20 atrakcji, ciekawych miejsc i zabytków, które warto zwiedzić w
Goerlitz (bartekwpodrozy.pl)

GÖRLITZ

https://www.booking.com/hotel/de/gotikhotel-frenzelhof.pl.html?aid=1661106&no_rooms=1&group_adults=2&label=goerlitz-atrakcje
https://www.booking.com/hotel/de/gotikhotel-frenzelhof.pl.html?aid=1661106&no_rooms=1&group_adults=2&label=goerlitz-atrakcje
https://bartekwpodrozy.pl/goerlitz-atrakcje-co-warto-zobaczyc-zwiedzic-w-goerlitz-na-weekend-przewodnik/

