POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW Koło w Złotoryi

Złotoryjscy Diabetycy w Dreźnie
Wycieczka do Drezna - z wizytą na najstarszym Weihnachtsmarkt w Niemczech.
Dniach 12 grudnia 2015 roku członkowie Koła Diabetyków w Złotoryi udali się na planowaną wycieczkę
turystyczną do Drezna – jednego z najpiękniejszych barokowych miast Europy. Oprócz członków w wycieczce
uczestniczyły osoby sympatyzujące z Kołem, razem 45 uczestników. Podróżowaliśmy wygodnym autokarem. Do
Drezna przyjechaliśmy o godzinie 10 rano. Podczas spacerów niejednokrotnie udzielał nam się wyjątkowy klimat
Drezna, który sprawia, że samo miasto zostało okrzyknięte „Florencją Północy”.

Zwiedzanie wycieczki rozpoczęliśmy od zwiedzania Zwingeru, Tarasy Brühla - rozciągające się nad Łabą, nazywane
“Balkonem Europy”. W programie zwiedzania znalazły się także Opera Sempera - stanowiąca niedościgniony wzór
dla architektów innych budynków operowych świata, Hofkirche - katolicki kościół w centrum protestanckiego Drezna,
czy Fürstenzug - Orszak Książąt, oraz Frauenkirche - Kościół Marii Panny. Jego ruiny przez wiele lat stały w centrum
Drezna, jako pomnik historii zbombardowania tego miasta. Budynek niedawno został zrekonstruowany.
Późnym popołudniem oddaliśmy się całkowicie świątecznej atmosferze na Jarmarku Bożonarodzeniowym, gdzie
mieliśmy okazję m.in. posmakować regionalnych potraw, takie jak tradycyjne dreźnieńskie ciasto drożdżowe z
bakaliami i cynamonem – „Christstollen”, kolorowe pierniki i ciasteczka adwentowe w różnych kształtach, bogactwo
i przepych ozdób świątecznych oraz potrawy kuchni niemieckiej. Dziękujemy naszym organizatorom za możliwość
oderwania się od zwykłej rzeczywistości i przeniesienia się do świata pełnego magii i nadchodzących świąt.
To krótkie sprawozdanie nie może się obyć bez złożenia kilku podziękowań. Należą się one panu Mirosławowi
Stolarczykowi - Usługi Turystyczne PIKO, który wycieczkę zorganizował i bezustannie czuwał nad jej przebiegiem.
Panu Karolowi, który oprowadzał grupę i dzielił się swoją wiedzą o wszystkich oglądanych miejscach. Panu kierowcy
Mariuszowi Wdowczyk za bezpieczną podróż. Podziękowania należą się także wszystkim uczestnikom wycieczki za
punktualność i miłą atmosferę.
Mamy nadzieję, że oceniając wycieczkę jako bardzo udaną, wyrażamy opinie wszystkich jej uczestników.
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