Co dobre z Saksonii oczywiście również na pokładzie

Sächsische Dampfschiffahrts-GmbH & Co.
Conti Elbschiffahrts KG

Podróżując naszą flotą parową możecie Państwo nie tylko cieszyć
się pięknymi widokami na dolinę Łaby, ale również zapoznać się
z kulinarnymi specjalnościami tego regionu.

Telefon +49 351 866 09 0
Fax +49 351 866 09 988
service@sdsgruppe.de
www.saechsische-dampfschiffahrt.de

Na pokładach naszych statków możecie Państwo przede wszystkim delektować się regionalnymi potrawami i saksońskimi
wybornościami. Przywiązujemy dużą wagę do trwałego utrzymania zasobów naturalnych i korzystamy w większości z rodzimych
produktów przy przyrządzaniu potraw. Doznacie Państwo prawdziwie saksońskich doznań smakowych, które zapewniają naszym
Partnerom długoterminowe planowanie.

Odwiedźcie nas na fejsbuku!

Miło nam będzie powitać Państwa na naszych statkach. Życzymy
Państwu miłego pobytu i przyjemnych godzin na pokładzie
najstarszej flotylli parowców na świecie.

KOMPETENCJA · INDYWIDUALNOŚĆ · ŚWIEŻOŚĆ
Cieszy nas, że możemy Państwu dogodzić serwując kulinarne
rarytasy. Poznajcie Państwo nasze saksońskie specjalności przygotowane na podstawie tradycyjnych Recept. Delektujcie się niezwykłym smakiem naszych jedynych w swoim rodzaju kreacji.

Informacje i rezerwacje
events@sdsgruppe.de · www.elbezeit.de
+49 351 866 09 0

Wszyscy na pokład!

Tam, gdzie
maszyna porowa
spotyka piaskowiec.

Wszyscy na pokład!
od roku 1836

Tam, gdzie
James Watt
trafia na Canaletto.

Pozwólcie Państwo oczarować się nostalgicznym urokiem naszych
parowców, cichym szumem kół łopatkowych i odgłosami maszyn
parowych. Stawiamy Państwu do dyspozycji dziewięć historycznych
parowców, dwa eleganckie statki salonowe i dwa małe motorowce.

9 historycznych parowców łopatkowych

2 eleganckie statki salonowe

Nasza rekomendacja
na niezapomniany rejs

2 małe motorowce

Można tu wiele odkryć...
Podczas rejsu naszą tradycyjną flotą po doline Saksonii pomiędzy
Seusslitz przy Miśni, Dreznem i Bad Schandau, przemierzacie
Państwo jeden z najpiękniejszych pejzaży rzecznych.

Kurort Rathen
Seusslitz

Radebeul

Meissen
w dół rzeki
kierunek Hamburg

Bad
Schandau

Stadt Wehlen

Diesbar

Dresden

Pillnitz

Prossen

REJSY KLASYCZNE

Tradycyjna parada floty
Rejs w letnią noc
Reis po porcie
Rejs Dixiland
Wieczorny rejs przy akompanieamencie pianina

Wycieczka na wodzie
Rejs zamkowy
Rejs wieczorny
Rejsy Bożonarodzeniowe
Sylwester

REJSY PO DOLINIE SAKSOŃSKIEJ
Děčín
Hřensko

Rejs do gór Schrammsteine
Rejs po śluzach
Saksonia Schwajcarska
Saksońska droga win

hranice s ČR

Pirna
Heidenau
Blasewitz

ORGANIZIWANE REJSY
IMPREZOWE

REJSY CZARTEROWE
Königstein

w górę rzeki
kierunek Czechy

Indywidualny wynajem statku i rezerwacja aranżacji
www.elbezeit.de

