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Ratusz 

Panorama miasta w kierunku 

Wyżyny Górnołużyckiej Bautzen/Budziszyn – miasto położone nad Szprewą, pierwszy gród został 
tu założony przez Słowian Połabskich, historyczna stolica Górnych Łużyc, 
jest najstarszym miastem Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast, 
centrum społecznym i kulturalnym mniejszości serbołużyckiej - główny 
ośrodek słowiańskiej ludności żyjącej za Łużycach; miasto znane jest 
przede wszystkim ze swej historycznej starówki oraz licznych bram 
miejskich i wież, krzywej wieży, katedry, której oś skręca w bok oraz z 
musztardy, która jest produktem regionalnym Bautzen. Położenie, mury 
obronne, wieże i bastiony wybudowane kiedyś dla ochrony handlowego 
miasta, średniowieczny układ urbanistyczny, zabytkowa zabudowa 
wpływają na atrakcyjność turystyczną. W czasie spaceru będzie można 
zobaczyć i zwiedzić Stare Miasto – Ratusz, Rynek, katedrę św. Piotra , 
Reichenstrasße wraz z wieżą Reichenturm, Zamek Ortenburg, Wieżę św. 
Mikołaja, Wieża Wodną, ruiny kościoła świętego Mikołaja i cmentarz 
serbski, dawne więzienie Stasi i Muzeum Musztardy (w miarę możliwości), 
Muzeum Serbołużyczan. 
 

Loöbau – miasto od XIV wieku związane z ośrodkami handlowymi Sześciu 
Miast Handlowych; willa rodziny Schminke projektu Hansa Scharouna - 
architekta, który zrealizował dom dla osób samotnych i młodych 
małżeństw na wystawie WUWA we Wrocławiu; kamienice staromiejskie, 
Rynek; Wieża króla Fryderyka Augusta z połowy XIX wieku nazwana na 
cześć władcy Saksonii zbudowana z elementów odlanych z żeliwa, jest 
jedyną zachowaną żeliwną wieżą widokową w Europie, wyjątkowy zabytek 
techniki na świecie. 
 

Pałac Rammenau - Barockschloss Rammenau – rezydencja w stylu 

barokowym z początku XVIII wieku, jeden z najlepiej utrzymanych 

kompleksów pałacowych w stylu wiejskiego baroku w Saksonii. 

Klasztor Marienstern - nazywany katolicką wyspą w ewangelickiej Saksonii, 
założony jako opactwo cysterskie w pierwszej ołowie XIII wieku. – dojazd i 
zwiedzanie w miarę możliwości czasowych, element dodatkowy programu 
 

WYJAZD – godz. 7.00   Al. J. Słowackiego w pobliżu Poczty Głównej, powrót 
po godz. 21.00  
KOSZT – 140 zł. wpłata równoważna z rezerwacją na numer konta - strona 
www.annatour.pl  najpóźniej do 21 czerwca  
obejmuje koszty transportu – mała grupa, opłaty drogowe, opiekę przewodnika, 
ubezpieczenie NNW+KL (proporcjonalnie do stopnia uszczerbku na zdrowiu)  
koszty wstępów do obiektów turystycznych – przewidywane 15 – 20 EUR 
Muzeum Serbołużyczan do 7 EUR  
Wieże widokowe (bramy miejskie) 3-4 EUR (odwiedzimy wybraną) 
Dom Hansa Scharouna do 5 EUR 
Wyżywienie we własnym zakresie  
Proszę zabrać dowody osobiste – przekraczamy granicę państwową  
Wydatki na Piwo Budziszyńskie czy musztardę  

GÓRNE ŁUŻYCE – BAUTZEN  

 WSCHODNIA SAKSONIA   
Termin 30 czerwca  2019 

 
 

Zapraszam  
Anna Zwiech  
Stowarzyszenie  Zakochaj się w Polsce  

tel. 604 94 89 81  
przewodnik@annatour.pl 
 

http://www.annatour.pl/

