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Filmowe plenery: Görlitz i Bad Muskau
Termin dowolny

Program ramowy:
Wyjazd  z  miejsca  zbiórki  we  wczesnych  godzinach  porannych,  ok.  6:00.  Przejazd  do
Görlitz  –  jednego  z  najpiękniejszych  miast  w  całych  Niemczech,  oddzielonego od
polskiego  Zgorzelca  przez  rzekę  Nysę.  Niezwykła  różnorodność  architektury oraz
przeplatające się ze sobą wpływy katolickie, protestanckie, czeskie, pruskie, saksońskie
i śląskie zachwycają nie tylko turystów, ale i hollywoodzkich reżyserów. Miasto, nietknięte
piętnem  wojny  zachowało  oryginalny  układ  urbanistyczny  i  było  plenerem  dla  takich
arcydzieł  filmowych  jak  „Bękarty  Wojny”  Quentina  Tarantino,  "Lektor"  Stephena
Daldry'ego, "Złodziejka książek" Briana Percivala, a także "Obrońcy skarbów" George'a
Clooney'a.  Po spacerze i czasie wolnym przejazd do Bad Muskau, znanego również jako
Mużaków,  transgranicznego  kompleksu  zamkowo  –  parkowego  wpisanego  na  listę
światowego dziedzictwa  UNESCO. To jedno z  najrozleglejszych  historycznych  założeń
parkowych  w  Europie,  w  którym  zrealizowany  został  program  kompozycyjny
krajobrazowego parku angielskiego,  należy do najwybitniejszych osiągnięć europejskiej
sztuki ogrodowej. Spacer po parku i zwiedzanie starego zamku. Wyjazd w drogę powrotną
około godziny 18:00. Przyjazd do Szczecina i zakończenie wycieczki około 23:00. 

Cena: 
• dla grupy 45-osobowej –  139 zł/os.
• dla grupy 40-osobowej –  159 zł/os. 
• dla grupy 35-osobowej –  179 zł/os.
• dla grupy 30-osobowej –  209 zł/os.
• dla grupy 25 osobowej –  229 zł/os.
• dla grupy 20 osobowej –  279 zł/os.

W cenie: 
• transport komfortowym autokarem
• opiekę pilota - przewodnika
• ubezpieczenie turystyczne Tu Europa w wariancie Travel World Standard
• podatek VAT
• opłaty parkingowe i drogowe
• 1 opiekun gratis na min. 15 uczestników

Dodatkowo płatne:
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: kompleks zamkowo- pałacowy w Bad 

Muskau ok. 15 EUR/os.

CENY BILETÓW WSTĘPU SĄ ORIENTACYJNE I MOGĄ ULEC ZMIANIE.
PROGRAM JEST RAMOWY, KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE.

KAŻDY UCZESTNIK MUSI POSIADAĆ WAŻNY PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY.
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