
                  JARMARK ŚWIĄTECZNY – WIEDEŃ

Termin: 21.12.2019 CENA: 169 zł/os
 

Wyjazd z miejsca zbiórki zgodnie z rozkładem jazdy,  przyjazd do Wiednia , krótki objazd 
autokarem: Ringstrasse przy której stoją najważniejsze budowle miasta: uniwersytet, ratusz,
parlament, teatr dworski, muzea, opera, a także parki i ogrody miejskie, następnie kolorowy 
„Dom Hundertwassera”, przejazd do Belwederu na krótki spacer po ogrodach, przejście na 
ulicę Rennweg przy której stoi polski kosciół, na Plac Karola. Obejrzymy pomnik żołnierzy 
sowieckich, barokowy kosciół Karola Boromeusza i dom Filharmoników Wiedeńskich z 
którego na cały świat transmitowany jest koncert noworoczny. Następnie spacer po 
starówce wiedenskiej: cesarska rezydencja Hofburg, reprezentacyjne ulice Kohlmarkt i 
Graben i katedra św. Szczepana.Przejazd do rezydencji Schönbrunn, spacer po 
ogrodach. Następnie  pobyt na jarmarku świątecznym i spacer niezwykle widowiskowo 
świątecznie uliczkami.  Wyjazd w drogę powrotną i przyjazd do miejsca zbiórki w 
godzinach nocnych. 

Cena zawiera:
-przejazd komfortowym autokarem
-ubezpieczenie KL i NNW
-opiekę pilota wycieczek

Cena nie zawiera:
-biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 20 EUR

- kosztów wyżywienia ok. 10 EUR

Rozkład jazdy
04:00 Olesno parking przy Oleskiej Lagunie
04:20 Dobrodzień parking przy basenie
05:00 Opole, Plac Kopernika

Uwaga! Program wycieczki jest ramowy i kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. 

Biuro Podróży Siesta Tel: +48 695 507 569
46-300 Olesno, ul. Kluczborska 30 E-mail: biuro-siesta@home.pl

mailto:biuro-siesta@home.pl


                     JARMARK ŚWIĄTECZNY W
DREŹNIE

Terminy: 08.12.2019

       CENA: 139 zł/os
 

Drezdeński Jarmark bożonarodzeniowy,  to najstarszy tego typu jarmark w Niemczech. Jest to 
jakby wizytówka Drezna, dlatego należy do obowiązkowych punktów zwiedzania miasta i okolic. 
Oczywiście nie jest to jedyny jarmark w mieście zwanym perłą baroku – organizowane są też inne –
jednak ten bez wątpienia jest największy i najciekawszy. W tym roku na placach Altmarkt i 
Neumarkt swoje stragany wystawi ponad 200 kupców. Można więc jeść i pić do syta:strucla stollen,
prażone kasztany, migdały, piernikowe serca, marcepan, precle i oczywiście tradycyjny bratwurst. 
Tu ożywają stare, rzemieślnicze tradycje: Jarmarki zabawki z drewna z regionu Rudaw, malowane 
tkaniny i łużyckie wyroby garncarskie, wydmuchiwane ozdoby choinkowe, słynne ciasteczka z 
Pulsnitz i oczywiście drezdeński Christstollen. Najważniejszym wydarzeniem jarmarku jest festyn 
Stollenfest z wielką świąteczną paradą.

Program:
Wyjazd z miejsca zbiórki wg rozkładu jazdy.  Przejazd do Drezna- stolicy Saksoni, miasta o 
niezwykłym uroku, w którym można spotkać wiele miejsc związanych z wybitnymi Polakami - tu 
tworzył min. Kraszewski oraz pisał Adam Mickiewicz II część Dziadów. W programie:
Rynek Nowomiejski z pomnikiem Złotego Jeźdźca,   Pałac Zwinger – klejnot architektury Drezna, 
spacer po starówce – plac teatralny z Operą Sempera, Katedra Świętej Trójcy, Kościół Marii Panny, 
Zamek Drezdeński, tarasy Bruhla.   Następnie pobyt na jarmarku świątecznym i spacer niezwykle 
widowiskowo świątecznie oświetlonym centrum miasta, 
Wyjazd w drogę powrotną o 19:00 i przyjazd na miejsce zbiórki około północy.

Cena zawiera:
-przejazd komfortowym autokarem
-ubezpieczenie KL i NNW
-opiekę pilota wycieczek

Cena nie zawiera:
-biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 12-19 EUR
-audioguide od 3 EUR/os
- kosztów wyżywienia ok. 10 EUR

Rozkład jazdy
04:00 Olesno, parking przy Oleskiej Lagunie
05:10 Opole Plac Kopernika
06:20 Bielany Wrocławskie-parking Castorama 

Uwaga! Program wycieczki jest ramowy i kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. 

Biuro Podróży Siesta Tel: +48 695 507 569
46-300 Olesno, ul. Kluczborska 30 E-mail: biuro-siesta@home.pl

mailto:biuro-siesta@home.pl


JARMARK ŚWIĄTECZNY W KRAKOWIE

Termin: 01.12.2019

       CENA: 65 zł/os
Program wycieczki  :       
Wyjazd z miejsca zbiórki zgodnie z rozkładem jazdy. Przyjazd do Krakowa, spotkanie z 
przewodnikiem  i zwiedzanie: najsłynniejszych zabytków: rozpoczęcie na Placu Matejki - Pomnik 
Grunwaldzki - Barbakan(z zewnątrz) - Brama Floriańska - ul. Floriańska - Jama Michalika - Dom 
Jana Matejki - Rynek Główny - Sukiennice - Kościół Mariacki  z zewnątrz - Collegium Maius - 
Pałac Biskupi - -okno papieskie” - ul. Grodzka - kościół św. Piotra i Pawła - ul. Kanonicza - 
Wzgórze Wawelskie - Katedra Wawelska (z zewnątrz) - Zamek Wawelski (dziedziniec) - Smok 
Wawelski nad Wisłą i wiele innych krakowskich zabytków, które oczarują swoim pięknem.   
Następnie czas wolny na pobyt na jarmarku. Na straganach można nabyć drewniane aniołki, ozdoby
świąteczne, futra i wiele innych świątecznych akcesoriów. Oczywiście jak na porządny jarmark 
przystało, można także spróbować wielu regionalnych przysmaków. Na odwiedzających czekają 
m.in. grzaniec oraz gorąca kiełbaska. Przy okazji warto zauważyć, że krakowski jarmark trafił na 
sporządzoną w 2008 roku przez magazyn Times listę 20 najlepszych europejskich świątecznych 
jarmarków. Wyjazd z Krakowa o 20:00. Powrót do miejsca zbiórki w godzinach nocnych.

Cena zawiera:
-przejazd komfortowym autokarem
-ubezpieczenie KL i NNW
-opiekę pilota wycieczek

Cena nie zawiera:
-biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (opcjonalnie)

Rozkład jazdy
07:00 Olesno, parking przy Oleskiej Lagunie
08:00 Opole ul. Dubois

Uwaga! Program wycieczki jest ramowy i kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. 



JARMARK ŚWIĄTECZNY W OŁOMUŃCU

Termin: 14.12.2019 CENA: 110 zł/os
 

Ołomuniec to historyczna stolica Moraw i jedno z największych miast czeskich. To 
gospodarcze i kulturalne centrum etnicznego regionu Hana słynącego z produkcji 
„Ołomunieckich serów” oraz siedziba morawskiej archidiecezji. Wpisane na listę 
UNESCO z najcenniejszym zabytkiem Kolumną Trójcy Przenajświętszej, posiada 
największą ilość zabytków w Czeskiej Republice po Pradze. Bogactwo zabytków 
architektury, parków i muzeów z bogatymi zbiorami pozwala miło spędzić czas i 
otrzeć się o dzieje historii od czasów średniowiecznej dynastii Przemyślidów poprzez 
dynastię cesarską Habsburgów do czasów współczesnych. Pospacerujemy też po 
jarmarku świątecznym 

Program:
Wyjazd z miejsca zbiórki zgodnie z rozkładem
jazdy . Przyjazd do Ołomuńca spotkanie z
przewodnikiem i zwiedzanie miasta, w którym
mogą Państwo zobaczyć miejsca kultu religijnego
i pobytu papieża Jana Pawła II., wysłuchać
opowieści o tym, jak spodobał
się Ołomuniec polskiemu królowi Janowi III
Sobieskiemu lub Wolfgangowi Amadeuszowi
Mozartowi i wreszcie zakochać się w nim jak inni
liczni goście i miejscowi. Zwiedzanie obejmuje
najciekawsze miejsca i obiekty turystyczne w tym 
Rynek Górny,  Kolumna Trójcy Przenajświętszej (UNESCO),   zespół barokowych 
fontann,  zegar astronomiczny na ratuszu,  kościół parafialny św. Maurycego, Rynek 
Dolny,  wnętrza katedry.  Następnie udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym .Wyjazd
w drogę powrotną i przyjazd do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych

Cena zawiera:
-przejazd komfortowym autokarem
-ubezpieczenie KL i NNW
-opiekę pilota/przewodnika

Rozkł  ad jazdy
07:15 Opole, Plac Kopernika(przy Solarisie)
08:00 Olesno, parking przy Oleskiej Lagunie
08:20 Kluczbork, parking przy Kauflandzie
09:00 Wieluń, parking przy ul. Kopernika

Uwaga! Program wycieczki jest ramowy i kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. 



            JARMARK ŚWIĄTECZNY W LIPSKU

   CENA: od 139 zł/os
Termin: 30.11.2019
Coroczny jarmark adwentowy w Lipsku,  to jeden z największych we wschodnich Niemczech, 
gdzie nie brakuje artystycznych ozdób choinkowych i słodkich specjałów. Atrakcje Lipska to 
śmiałe,  zaprojektowane z rozmachem, nowoczesne rozwiązania architektoniczne, które współgrają 
z zabytkowym charakterem środmieścia. Jest również bogata oferta kulturalna. Tu mieszkal J. S. 
Bach czy F. Mendelssohn Bartoldy, a koncerty w lipskiej Filharmonii czy kościele św. Tomasza 
przyciagają melomanów z całej Europy. 

Program:
Wyjazd z miejsca zbiórki zgodnie z rozkładem jazdy . Przyjazd do Lipska i spacer po Wildpark, 
następnie zwiedzanie  zabytkowej części Lipska w trakcie którego zobaczymy między innymi 
Bibliotekę Uniwersytetu w Lipsku, Gmach Sądu, Budynek Ratuszowy Stary i Nowy, Budynek 
Uniwersytetu Lipskiego, Kościół Uniwersytecki, Kościoł Świętego Tomasza , Pomnik 
Holokaustu ,Dworzec Kolejowy, Czas na zakup pamiątek oraz posiłek w Centrum Handlowe Bruhl.
Opcjonalnie indywidualne zwiedzanie Muzeum Sportu lub Muzeum Historyczne Miasta Lipsk .  
Następnie  czas wolny i pobyt na jarmarku bożonarodzeniowym  należącym do najpiękniejszych w 
Niemczech. Wyjazd w drogę powrotną  i przyjazd do miejsca zbiórki w godzinach nocnych.

Cena zawiera:
-przejazd komfortowym autokarem(DVD, rozkładane siedzenia, klimatyzacja)
-ubezpieczenie KL i NNW
-opiekę pilota/przewodnika

Cena nie zawiera:
- kosztów wyżywienia  15 EUR obiad 1
daniowy

Rozkład jazdy
04:00 Olesno, parking przy Oleskiej Lagunie
05:10 Opole Plac Kopernika
06:20 Bielany Wrocławskie-parking Castorama 

Uwaga! Program wycieczki jest ramowy i kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.           


