OFERTA WYJAZDU INTERGRACYJNEGO DLA PRACONIKÓW FIRM
SZWAJCARIA SAKSOŃSKA, DREZNO
(hotel***, wyżywienie HB, zwiedzanie Drezna, rajd w górach)
Przedstawiamy Państwu ofertę weekendowego wyjazdu integracyjno – motywującego
dla pracowników Państwa firmy do malowniczej i urokliwej Szwajcarii Saksońskiej i Drezna.
Podczas organizowanych przez nas wyjazdów zapewniamy imprezy integracyjne
prowadzone przez doświadczonych animatorów, opiekę pilotów i rezydentów oraz
atrakcyjny program animacyjny i rekreacyjny (dyskoteki, wieczór przy żywej muzyce, rejs
statkiem). Organizujemy także wycieczki fakultatywne (wodospady, jaskinie, zamki), pikniki,
rajdy piesze i rowerowe, zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych jak. zamki, pałace,
itp.
Przy planowaniu i realizacji naszych ofert zapewniamy indywidualne podejście do
każdego projektu, biorąc pod uwagę cele, specyfikę firmy i rodzaj grupy docelowej. Dzięki
ciekawym i oryginalnym pomysłom naszych projektów możemy sprostać oczekiwaniom
każdego klienta i osiągnąć zamierzony efekt.
Cena netto* oferty 650,00 pln od osoby zawiera:
- 2 noclegi w pokojach 2-3 osobowych (kalkulacja dla 40 osób)
- wyżywienie w hotelu BB: 2 śniadania w hotelu o godz. 09.00
- zwiedzanie Szwajcarii Saksońskiej z przewodnikiem – sobota w godz. 10.00-18.00
- gorąca przekąska podczas zwiedzania Szwajcarii Saksońskiej – godz. 14.00
- zwiedzanie Drezna z przewodnikiem – sobota w godz. 10.00-14.00
- 2 obiadokolacje w hotelu - (menu + lampka wina)
- opiekę pilota, przewodnika, rezydenta …
- przejazd autokarem (barek, TV, Video, DVD, WC) – trasa 350 km – 3,5 godziny (WrocławSzwajcaria Saksońska - Wrocław)
- transfery autokarem z hotelu do centrum …
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (2500,00 Euro), kosztów
leczenia KL (10 000,00 Euro), odpowiedzialności cywilnej na osobie OC/O (25 000,00 Euro) i
rzeczy OC/R (2500,00 Euro) w TU Allianz S.A.
Proponowane świadczenia płatne dodatkowo od osoby:
- zwiedzanie browaru – zamku Radeberg
- zwiedzanie muzeum w Dreźnie
- napoje alkoholowe
- obiad w drodze powrotnej


niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, ceny oferowanych przykładowych hoteli (w
ramach tej samej kategorii) mogą ulec niewielkim zmianom w zależności od końcowej ilości osób, do ceny netto należy doliczyć
podatek VAT w wysokości 0%, faktura VAT marża 0% - przy przypadku faktury na usługi turystyczne lub 22 % w przypadku
organizacji szkolenia, konferencji, organizacji wyjazdu integracyjnego dla pracowników

Opis hotelu i proponowany programu poniżej:

Hotel Praha **** Hrensko, Czechy

Hotel Praha został założony w 1910 roku i położony jest w miejscowości Hrensko, na terenie
Parku Narodowego Czeska Szwajcaria. Hotelowa restauracja serwuje tradycyjne dania kuchni czeskiej
oraz sezonowe specjały, którymi delektować się można na tarasie. W ofercie lokalu jest również wiele
win z regionu kraju południowomorawskiego.
Pokoje w hotelu Praha są przestronne i dysponują łazienką, minibarem oraz telewizorem.
Niektóre oferują oddzielną sypialnię i salon oraz balkon z widokiem na rzekę Kamenice. Goście mogą
korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu.
Hotel jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i dysponuje bezpłatnym parkingiem.

Zaledwie 5 minut jazdy samochodem dzieli hotel od granicy niemieckiej, wąwozów w
miejscowości Hřensko oraz pola golfowego Janov. Uzdrowisko Bad Schandau oddalone jest od
obiektu o 7 km, a w 15 minut można z hotelu dojechać do miasta Děčín.
Hotel posiada: pokoje dla niepalących, pokoje/udogodnienia dla niepełnosprawnych , pokoje
rodzinne, windę, restaurację z wyborem dań z karty, taras słoneczny, bezpłatny dostęp do internetu.

Leonardo Hotel Freital *** - Freital, Niemcy

Ten należący do sieci Leonardo hotel usytuowany jest w miejscowości Freital, 15 minut
jazdy samochodem lub pociągiem od Drezna. Oferuje on przestronne pokoje, małe spa oraz
restaurację z wyborem dań z karty. Nowoczesne pokoje w hotelu Leonardo Freital
wyposażone są w telewizor z płaskim ekranem oraz łazienkę. O poranku w hotelu Leonardo
Freital serwowane jest urozmaicone śniadanie w formie bufetu. Wieczorem w hotelowej
restauracji serwowane są specjały kuchni lokalnej i międzynarodowej. Goście hotelu
Leonardo mogą bezpłatnie korzystać z zaplecza rekreacyjnego. Obejmuje ono saunę,
solarium i ogród. W sierpniu 2009 roku hotel Leonardo otrzymał nagrodę ServiceQualität
Deutschland, która przyznawana jest za doskonałą obsługę.
widok na pokój dwuosobowy …

i restaurację …

v
Leonardo Hotel Freital poleca: restaurację, bar, całodobową recepcję, ogród, taras, pokoje
dla niepalących, saunę, piesze wycieczki, sprzęt do grillowania, jazdę na rowerze, zaplecze
bankietowe/konferencyjne, centrum biznesowe, usługi pralni, apartament dla nowożeńców,
pakiety lunchowe, faks/ksero, specjalne potrawy dietetyczne (na życzenie). Połączenie z
Internetem nie jest dostępne.

Hotel Best Western Ahorn Stephanshöhe *** - Ahorn, Niemcy

Ten trzygwiazdkowy hotel o podwyższonym standardzie jest usytuowany w dzielnicy
Schellerhau w miejscowości Altenberg, w otoczeniu malowniczych szczytów Rudaw, 35
km od Drezna. Do dyspozycji Gości jest zaplecze sportowe i centrum odnowy biologicznej oraz
2 baseny i restauracja z ogródkiem piwnym. Rodzinny hotel Best Western Ahorn
Stephanshöhe oddaje do dyspozycji Gości przestronne i ciche pokoje. Są one urządzone w
jasnych kolorach, a wyposażenie obejmuje telewizor z płaskim ekranem.
Hotel Stephanshöhe oferuje takie atrakcje, jak nordic walking, łucznictwo, piesze
wycieczki z przewodnikiem oraz aerobik w wodzie. W obiekcie można także wypożyczyć rowery
górskie, narty oraz sanki. Codziennie w hotelu organizowane są biegi biathlonowe z laserowymi
karabinami oraz gra w minigolfa i siatkówkę plażową. Centrum odnowy biologicznej w hotelu
Stephanshöhe Best Western obejmuje saunę, siłownię, kabinę na podczerwień oraz
gabinet masażu. Ofertę obiektu uzupełnia kryty basen oraz odkryty basen z podgrzewaną
wodą.
widok na pokój dwuosobowy …
i basen …

O poranku w hotelu Stephanshöhe Ahorn serwowane jest obfite śniadanie w formie
bufetu. Mieszcząca się w hotelu Stephanshöhe restauracja Glück Auf serwuje rozmaite dania z
karty oraz kolację w formie bufetu. Hotel poleca bezpłatnie centrum fitness, tenis stołowy,
rzutki, piesze wycieczki, kryty basen, odkryty basen (czynny w sezonie), wi-fi.

Szwajcaria Saksońska (niem. Sächsische Schweiz) - określenie niemieckiej części Gór
Połabskich ("po-łabie") znajdujących się po obu brzegach rzeki Łaba, na południowy wschód od
Drezna. Rozpościera się między czeskim miastem przygranicznym Děčín i saksońskim miastem
Pirna. Stanowi część Średniogórza Niemieckiego. Zajmuje powierzchnię około 360 km²].
Wzniesienia sięgają około 400 m n.p.m.; najwyższe po czeskiej stronie to Děčínský Sněžník
(723 m), a po niemieckiej Große Zschirnstein (561 m).

Wyjątkową atrakcją krajobrazową w tym regionie są piaskowce o oryginalnych
kształtach wyrzeźbionych przez erozję. Jest to również obszar o niespotykanej gdzie indziej
różnorodności kształtowań terenu na stosunkowo niewielkiej przestrzeni. Równiny znajdują się
w bezpośrednim sąsiedztwie jarów, gór stołowych i skalistych.

Dla turystyki Saska Szwajcaria została "odkryta" na początku XIX wieku, zaś autorem
nazwy jest szwajcarski malarz Adrian Zingg, który tak nazwał w 1800 roku ten rejon Saksonii.
Przyjęła się też analogiczna nazwa Czeska Szwajcaria, a także nazwa zbiorcza: Sasko-Czeska.

Drezno jest stolicą Saksonii i okręgu dyrekcyjnego Drezno (dawniej Rejencji Drezdeńskiej).
Aglomeracja drezdeńska liczy 1,036 mln mieszkańców (2004), samo miasto natomiast niewiele ponad
pół miliona, co plasuje je na 15 miejscu w kraju. Drezno stanowi duży węzeł komunikacyjny (lotnisko
międzynarodowe), z ośrodkami przemysłu maszynowego, produkcji klisz fotograficznych, przemysłu
chemicznego i farmaceutycznego. Znajduje się tu również fabryka samochodów Volkswagen.

Miasto jest ośrodkiem turystycznym, zwanym "miastem baroku", znajduje się tu wiele zabytków, choć
większa część została poważnie uszkodzona podczas wojny i odbudowana w późniejszym okresie.
Najbardziej znamienny dla miasta jest 800-letni zamek rezydencyjny, będący odzwierciedleniem całej
saksońskiej kultury i stylów architektonicznych. Pierwotna budowla, po której zostały już tylko fragmenty
wieży, powstała tu w XII wieku, ale przez lata była systematycznie przebudowywana, a definitywnych
zmian dokonano w XVII wieku po pożarze obiektu. Obok zamku jest dziedziniec stajenny wraz z Długim
Korytarzem wykończonym 22 arkadami. Mieści się on przy Augustusstraße. Kolejny obiekt to Pałac
Pillnitz - dawna rezydencja Wettynów, a dziś galeria sztuki. Obok pałacu znajduje sie przepiękny Park
Pillnitz.z oranżerią i ogrodami oraz pawilonami.

Spośród obiektów sakralnych interesujący jest Frauenkirche - kościół protestancki, oraz największy
katolicki kościół w Dreźnie - Hofkirche, czyli Nadworny. Kolejna pozostałość dawnych czasów, to Pałac
Japoński, zbudowany w efekcie współpracy kilku architektów, pokryty płaskim japońskim dachem - dziś
kolejna galeria sztuki. Niezwykle ciekawa jest też jedna z najbardziej charakterystycznych budowli
Drezna, czyli dawna zbrojownia Albertinum. Dziś zamiast broni gromadzi ona dzieła mistrzów
malarstwa nowoczesnego oraz zbiory rzeźb. Zwinger to budowla uznawana za jedną z najsłynniejszych
w świecie. Stanowi swoisty symbol nie tylko Drezna, ale i całej dawnej Saksonii. Jest to zespół
pałacowy, dawniej mieszczący się pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi murami miasta, dziś centrum
kulturalne i obraz dawnego przepychu królewskiego.

PROPONOWANY PROGRAM WYJAZDU PONIŻEJ:
piątek
godz. 16.00 wyjazd autokaru z Wrocławia
godz. 19.90 przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, relax po podróży
godz. 20.00 obiadokolacja
sobota
godz. 09.00 śniadanie
godz. 10.00 wyjazd do Szwajcarii Saksońskiej, zwiedzanie z przewodnikiem …
godz. 14.00 gorąca przekąska
godz. 15.00 cd zwiedzania z przewodnikiem …
godz. 20.00 obiadokolacja, konkurs krajoznawczy …
godz. 21.00 czas wolny
niedziela
godz. 09.00 śniadanie
godz. 10.00 wyjazd z hotelu do Drezna
godz. 10.30 zwiedzanie Drezna z przewodnikiem
godz. 14.00 wyjazd do Wrocławia
godz. 18.00 przyjazd do Wrocławia, zakończenie imprezy

Biuro Turystyki Aktywnej i Obsługi Biznesu „Ski and Sail”
Grzegorz Krawczyk
Aleja Marcina Kromera 69/3
51-163 Wrocław
E-mail: gkrawczyk@skiandsail.pl
telefon 0601-710-602

