
 

 

 

 

 

Jarmark Świąteczny SAKSONIA 1 dzień 
    Termin: 12.12.2015 r.     Cena: 180 zł/os.    

                                        
„KÖNIGSTEIN – zimowa opowieść” historyczno-romantyczny jarmark 

bożonarodzeniowy. Panująca tu  szczególna atmosfera, prostota                                                     

i autentyczność są romantyczną alternatywą do przedświątecznego zgiełku 

wielkich miast. Muzykanci, sztukmistrze, lalkarze i bajkopisarze potrafią 

zabawić publiczność bez zbędnej techniki. Lupcy tak jak dawniej wychwalają 

swoje towary. Nad otwartym ogniem gotują się potrawy przyrządzane wg. 

starych sprawdzonych przepisów. Karuzela napędzana jest ręcznie, a w szopce 

bożonarodzeniowej stoją żywe zwierzęta. Z wnętrza najstarszego kościoła 

garnizonowego w Saksonii dochodzą świąteczne dźwięki wygrywane na 

organach Jehmelicha. 

 

PROGRAM JARMARKU:  

Zbiórka uczestników i wyjazd z Opola w godzinach wczesno porannych. 

Przejazd do Niemiec oraz zwiedzanie MANUFAKTURY PORCELANY 

MEISSEN – odwiedzający będą mieli okazję podpatrzeć, jak powstają 

świąteczne ozdoby i dekoracje z miśnieńskiej porcelany, poznać tradycje 

wykonywania gwiazd morawskich, rudawskich drewnianych ozdób                      

i przedmiotów oraz przyjrzeć się z bliska miśnieńskiemu szkłu ołowiowemu 

(zwanemu szkłem kryształowym). W przystrojonych kramach  można 

skosztować grzane wino, gorące kiełbaski oraz innych świątecznych 

przysmaków. Przejazd do nigdy nie zdobytej twierdzy KÖNIGSTEIN – 

zwiedzanie skarbca, zbrojowni, sali aprowizacji, studni (152 m głębokości). 

W czasie II wojny światowej znajdował się tutaj obóz jeniecki z którego jako 

jedynemu udało się uciec francuskiemu generałowi Henri Giraud. Na czas 

jarmarku teren twierdzy dekorowany jest prawie 400 świątecznymi 

drzewkami i oświetlony łańcuchami świetlnymi z ponad 1600 lampek. Nad 

wejściem do podziemnych kazamatów rozciąga się gwieździste niebo,                      

a dopełnieniem przedświątecznej atmosfery są 174 tradycyjne gwiazdy 

morawskie. Stałym punktem programu jest otwieranie okienek liczących 112 

metrów, najdłuższego kalendarza adwentowego Niemiec. W godzinach 

wieczornych wyjazd w drogę powrotną.  Przyjazd do Opola  w godzinach 

nocnych. Zakończenie wycieczki. 

 

ŚWIADCZENIA:  
 Przejazd autokarem, 

 Zwiedzanie wg. programu, 

 Opieka pilota – przewodnika 

 Ubezpieczenie: NW (15.000 PLN) + KL (10.000 Euro) + bagaż (1000 

PLN)  

UWAGA:  

Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, miejscowego 

przewodnika, słuchawek turystycznych. Na realizację programu należy 

przeznaczyć około 35 Euro.  

 

Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. 

Biuro Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych „ALF” 

ul. Ozimska 38, 45-058 Opole 

tel. 077/ 454-08-82, 456-41-22, fax. 077/ 453-63-22 

www.alf.com.pl           e-mail: alf@alf.com.pl 

http://www.alf.com.pl/
mailto:alf@alf.com.pl


 

 


