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Jarmarki Świąteczne 

  
Jarmark BoŜonarodzeniowy we Wrocławiu, to jeden 
z najpiękniejszych jarmarków w Polsce. 
W tym wyjątkowym czasie serce Wrocławia zaczyna bić 
mocniej... Wrocławski Rynek staje się tłem dla bajkowej 
scenerii... Wśród pachnących lasem choinek, aromatu 
grzanego wina i czekoladowych pierników, 
na mieszkańców Wrocławia i turystów czeka moc 
świątecznych niespodzianek i atrakcji. Magia świąt 
oczaruje kaŜdego...! Spacerując po Rynku znaleźć będzie 
moŜna nie tylko aromatyczny grzaniec i słodkie pierniki, 
ale teŜ specjały, których nie spotka się w Ŝadnym innym miejscu. Francuskie ślimaki, 
węgierskie kołacze i langosz, austriackie sery czy teŜ wyśmienite śledzie to tylko początek tej 
apetycznej przygody.  
 

Jarmark w Dreźnie jest najstarszym jarmarkiem 
boŜonarodzeniowym w Niemczech. Odbywa się od 1434 
roku. Nazywany jest Striezelmarkt, a nazwa ta pochodzi 
od słynnej drezdeńskiej strucli Christstollen (tradycyjne 
ciasto z bakaliami) potocznie zwanej Striezel. Na jarmarku 
wystawia się ponad 200 wystawców – z jedzeniem (m.in. 
tradycyjne kiełbaski Bratwurst), napojami (duŜym 
powodzeniem cieszy się grzaniec – Glühwein) 
i  oczywiście wszelkiej maści ozdobami świątecznymi: 
ręcznie rzeźbione lampki na okno, ozdoby choinkowe, 
tradycyjne drewniane zabawki, świece, wyroby 

z koronki, pierniki i wiele, wiele innych. Panuje tu niepowtarzalny klimat, który kaŜdego 
pozytywnie nastroi przed zbliŜającymi się Świętami. 
 

1 dzień: Wyjazd z Łodzi w godzinach rannych. Przejazd 
do Wrocławia – zwiedzanie miasta zwanego Wenecją 
Północy – przez Ostrów Tumski z katedrą Św. Jana 
Chrzciciela i most zakochanych po tętniący Ŝyciem rynek 
z pięknym barokowym ratuszem. Czas wolny na 
Jarmarku Świątecznym. Przejazd w okolice Zgorzelca. 
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.  

 



 

2 dzień: Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do 
Drezna – spacer po mieście rozpoczniemy piękną 
promenadą w dolinie Łaby podziwiając fasady pięknych 
budynków m. inn: Albertinum – dawny arsenał, Pałac 
Zwinger (z zewnątrz). Czas wolny na  Jarmarku 
Świątecznym. Powrót do Łodzi w godzinach nocnych.  

 
 
Termin: 05.12 – 06.12.2015                         Cena: 320 zł /os  

 
 

Cena zawiera: 
 

� Przejazd autokarem o podwyŜszonym standardzie (WC, DVD, klimatyzacja, barek) 
� 1 nocleg w Polsce, pokoje 2 osobowe z łazienkami  
� Kawa, herbata,  gorąca woda podczas przejazdów w autokarze gratis 
� Opiekę pilota-przewodnika na całej trasie 
� Wejście na Jarmark Świąteczny 
� Ubezpieczenie KL + NNW (nie obejmuje chorób przewlekłych) 

 
Uwaga! 
 

1. Kolejność zwiedzanych obiektów moŜe ulec zmianie. 
2. Cena kalkulowana przy grupie 40 uczestników.  


