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WYCIECZKA STUDYJNA NA GÓRNE ŁU ŻYCE  
16-18 marca 2018 

 
 

Dzień 1: 
Wyjazd z Wrocławia o godz.6.00. (ul. Dawida / róg ul. Joannitów koło Instytutu 
Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego). Przejazd do Budziszyna. 
Spacer po starówce, mury obronne, cmentarz zasłużonych Łużyczan w ruinach 
średniowiecznego kościoła św. Mikołaja, kościół „symultaniczny” św. Piotra (od 1524 
podzielony między katolików i ewangelików), manufaktura musztardy, muzeum 
Serbów Łużyckich (zbiory historyczne i etnograficzne). Przerwa na indywidualny 
obiad a po niej przejazd do Pulsnitz.  Zwiedzanie muzeum piernikarstwa w Pulsnitz, 
zakup pierników. Następnie przejazd na Łużyce katolickie i zwiedzanie kolejnych 
obiektów: Pańczyce-Kuków (średniowieczny klasztor cysterek  Marijna Hwezda), 
Różant (sanktuarium maryjne, „łużycka Częstochowa”), Ralbice („biały” cmentarz), 
Chrościce (spacer do pomnika II Armii WP), Smochcice (pomnik Cyryla i Metodego). 
Powrót do Budziszyna na zakupy w centrum handlowym. Przejazd do Zgorzelca i 
zakwaterowanie w Domu Turysty, kolacja, nocleg (ewentualnie wieczorny spacer po 
Goerlitz). 
 
Dzień 2: 
Śniadanie. Przejazd do Żytawy autokarem a dalej do Oybina zabytkową kolejką 
wąskotorową (autokar jedzie do Oybina „na pusto”). Spod stacji kolejowej Oybin 
przejazd na zamek kolejką „Pacyfik”. Następnie zwiedzanie ruin zamku i klasztoru. 
Zejście piesze do Oybina, po drodze wizyta w kościele „na skale” z unikalną Biblią 
Pauperum. Przejazd do Żytawy - zwiedzanie kościoła św. Krzyża i muzeum (dwa 
unikalne XVI-wieczne płótna pasyjne Fastentuch). Krótki spacer po Żytawie i przerwa 
obiadowa. Następnie przejazd do Herrnhut – zwiedzanie: Wielka Sala, muzeum 
etnograficzno-misyjne, wytwórnia gwiazd herrnhuckich, cmentarz Gottesacker). 
Przejazd do Ostritz - zwiedzanie klasztoru Marienthal. Powrót do Zgorzelca, 
obiadokolacja, wieczorny spacer po Goerlitz 
 
Dzień 3: 
Śniadanie i wykwaterowanie. Krótkie zwiedzanie cmentarza II Armii Wojska 
Polskiego, następnie przejście do Goerlitz. Spacer po starówce. Stamtąd po 
spacerze przejazd autokarem do Bożego Grobu - zwiedzanie zespołu Bożego Grobu 
w Goerlitz. Przejazd do Nochten - zwiedzanie Findlingspark (dawna kopalnia 
odkrywkowa węgla brunatnego przekształcona w park głazów narzutowych i ogród 
botaniczny), w trakcie przerwa na indywidualny posiłek. Przejazd do Bad Muskau - 
zwiedzanie pałacu księcia Pickler-Muskau a następnie przejście przez Park 
Mużakowski na polską stronę. Przejazd do Wrocławia. Zakończenie wycieczki we 
Wrocławiu około godz.20.00. 
 
 
Cena:  
 
375 zł/os.   
 
W cenie zawarte s ą następujące świadczenia:   
- przejazd komfortowym autokarem wraz z opłatami drogowymi i parkingowymi, 
- opieka pilota-przewodnika,  
- 2 noclegi w Domu Turysty w Zgorzelcu,  w pokojach wieloosobowych z łazienkami 
na korytarzach,  
- wyżywienie: 2 obiadokolacje, 2 śniadania,  
- ubezpieczenie KL i NNW. 
 
Dodatkowe opłaty: 
- wstępy do zwiedzanych obiektów i przejazdy kolejkami – 50 Є, płatne w autokarze. 
 


