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1 diena.
Anksti ryte išvyksime iš Lietuvos, keliausime per Lenkiją. Vakare atvyksime į Vroclavą – lenkiškąją Veneciją, įsikūrusią prie
Odros upės. Miestą trumpai apžvelgsime: pasivaikščiosime Katedros saloje – seniausioje Vroclavo dalyje, kurioje stovi miesto
ikona – gotikinė Šv. Jono Krikštytojo katedra, viduje talpinanti didžiausius Lenkijoje bažnytinius vargonus, kurie prieš Antrąjį
pasaulinį karą buvo gigantiškiausi visame pasaulyje. Apžiūrėję salos kraštovaizdžio dominantę, paklaidžiosime siauromis
gatvelėmis ir kiemeliais, matysime devynis Nobelio premijos laureatus išugdžiusio Vroclavo universiteto
pastatus. Pastabiausi galės rungtyniauti, kas pastebės daugiau Vroclavo nykštukų, tapusių antikomunistinio judėjimo
„Oranžinė alternatyva“ pasipriešinimo komunizmui išraiškos forma. Šiandien šių, 9 dešimtmetyje pradėtų konstruoti, nykštukų
jau daugiau nei 360. Jie – turistų numylėtiniai, mielai besišypsantys nuotraukose. Pažintį su miestu tęsime vienoje didžiausių
Lenkijoje – Vroclavo Turgaus aikštėje, kurioje akyse raibuliuos eilėmis sustatyti spalvoti namai ir žavės originalus fontanas.
Aikštės pažiba – Senoji rotuše, kuriai pastatyti prireikė beveik dviejų šimtmečių. Tai puikiai matoma vokiško stiliaus fasade,
kuris atrodo lyg sulipdytas iš daugelio skirtingų laikotarpių pastatų. Atsižvelgdami į laiko galimybės, apžvelgsime daugiau
pastatų. Po ekskursijos išvyksime iš miesto, apsistosime viešbutyje.

2 diena.
Papusryčiavę keliausime per Vokietiją į istorinį Saksonijos lopšį – Meiseno miestą, esantį žaviame Elbės upės slėnyje. Pakilsime
į Albrechto pilį, dažnai vadinamą Elbės slėnio deimantu, nuo kurios sodo terasos gėrimės miesto, kuriam motulė gamta
nepagailėjo grožio, vaizdu. Po to pasivaikščiosime siauromis miesto gatvelėmis ir keliausime Dresdeno link. Pakeliui
aplankysime Moritzburgo pilies, kuri kažkada priklausė Saksonijos kunigaikščiui Augustui Stipriajam, parką. Šis architektūros
ir istorijos paminklas, stovintis ant dirbtinio ežero, šimtmečius buvo mėgstamiausia Saksonijos kunigaikščių vieta, kurioje jie
medžiodavo ir puotaudavo. Pasigrožėję įspūdinga pilimi, kelionę tęsime į vieną gražiausių Vokietijos miestų – Drezdeną.
Pasiekę Saksonijos sostinę, pasivaikščiosime Briul terasa, sukonstruota ant senojo miesto forto, kitaip vadinama „Europos
balkonu“, nuo kurios atsiveria nuostabus Elbės vaizdas. Apžvelgę miestą iš viršaus, aplankysime renesansiniusKarališkuosius
rūmus. Tegul iš pirmo žvilgsnio paprastas pastato fasadas Jūsų nesuklaidina – rūmų viduje sunkiai rasite auksu nepadengtą
kampelį – lankytojus iš visų pusių supa brangakmeniai, auksas, krištolas bei milžiniški veidrodžiai, į kuriuos pažvelgę pasijusite
lyg karališkos šeimos atstovas. Po vizito prabanga spindinčiuose rūmuose kelsimės į ne ką mažiau reikšmingą pastatą –
Saksonijos valstybinį teatrą, kuriame įvyko daug svarbių pasaulinių premjerų. Šalia esančioje Teatro aikštėje gerėsimės
barokine architektūra ir įspūdingu šio stiliaus šedevru – Cvingerio rūmais, įsikūrusiais tarp dviejų buvusių miesto sienų.
Apsilankysime pastate eksponuojamoje Porceliano ekspozicijoje, kurioje apžvelgsime dalį iš čia eksponuojamų 20000 objektų
iš Japonijos, Saksonijos ir daugelio kitų pasaulio valstybių. Pažinties su miestu pabaigai pasiliksime vieną įspūdingiausių
architektūros paminklų – Dievo Motinos bažnyčią, atstatytą po miestą krėtusių sąjungininkų bombardavimų Antrojo pasaulinio
karo metu. Pageidaujantieji galės aplankyti garsųjį brangakmenių muziejų – „Žaliuosius skliautus“. Susipažinę su Saksonijos
sostine vyksime į viešbutį, kuriame praleisime naktį.

3 diena.
Po pusryčių keliausime vaizdingomis Drezdeno apylinkėmis. „Saksonijos Šveicarija“ – tai uolos, išraižytos gilių tarpeklių,
žavinčios besitęsiančios lygumos, įdomiausios reljefo formos. Pravažiuosime įspūdingą Stolpeno pilį, kuri pastatyta iš bazalto.
Šioje pilyje net 49 metus kalėjo grafienė Kozel, kuri save laikė antrąja Augusto Stipriojo žmona. Atvyksime į Ratheino uolų,
tarpeklių, stačių šlaitų ir akmeninių sienų labirintus. Eidami 76 metų ilgio akmeniniu „Bastėjos” tiltu grožėsimės kvapą
gniaužiančiu „gražiausiu kraštovaizdžiu Vokietijoje“: kabančiomis uolomis, skardžiais, arkomis. Akis palepinę vaizdingomis
panoramomis, pažintį su regionu tęsime plaukdami garlaiviu Elbės upe, žavėsimės nuostabiais Saksonijos Šveicarijos krantais.
Dienos pažiba – 750 metų istoriją menanti Kioningšteino pilis-tvirtovė, nuo kurios gynybinės sienos stebėsime nuostabų
vaizdą į „Saksonijos Šveicariją“. Apžiūrėsime pilies teritorijoje esančias XVI a. kareivines, šulinį, koplyčią, buvusį ginklų arsenalą.
Sustosime Bad Šandau miestelyje – mažame mineralinių vandenų kurorte, maudysimės terminiuose baseinuose. Po vandens
pramogų apsistosime viešbutyje Lenkijoje.

4 diena.
Po pusryčių keliausime į vieną gražiausių Europoje gamtos kampelių – „Čekijos Šveicariją“. Pėsčiomis klajosime po
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gražiausias nacionalinio parko vietas, grožėsimės romantiškais kalnų vaizdais, uola – tiltu – Pravčicka brana – didžiausia
Europoje smiltainio arka, kurios dydis ir nuo jos atsiveriantys vaizdai privers žagtelėti. Kalnų takeliais leisimėsKamenickos
upės link. Besigėrėdami gamtos ir augalijos įvairove vaikščiosime palei upės krantinę įrengtu taku, besitęsiančiu apie 2 km.
Vėliau, jei turėsime galimybę, valtimis plauksime upe, per šimtmečius išgraužusią vagą smiltainio uolose. Vakare vyksime į
nakvynės vietą Lenkijos viešbutyje.

5 diena.
Po pusryčių per Lenkiją keliausime namo. Lietuvą pasieksime vėlai vakare.
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