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SZCZECIN – BERLIN – WYSPA WOLIN 
wycieczka dla grup zaszczepionych posiadających unijny certyfikat szczepienia  

przeciwko COVID-19 
 

1 dzień 
 

Rano wyjazd sprzed szkoły do Szczecina. Po południu zwiedzanie  

z przewodnikiem Szczecina – jedynego polskiego miasta leżącego na 

zachodnim brzegu Odry o pięknej architekturze z układem ulic wzorowanym na 

Paryżu. Objazd Szczecina – zapoznanie się z zabytkami, architekturą, układem 

ulic i przyrodą. Postój na reprezentacyjnym zakątku miasta zwanym Wałami 

Chrobrego. Spacer po pięknie położonej na wysokiej skarpie starówce. 

Zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich (z zewnątrz), Baszty 7 Płaszczy, Ratusza 

Staromiejskiego i Katedry św. Jakuba. Obiadokolacja w restauracji. Wieczorem 

zakwaterowanie (pokoje 2-5 osobowe z łazienkami), nocleg. 
 

2 dzień 
 

Po śniadaniu przejazd do Berlina. Całodzienne zwiedzanie z przewodnikiem 

Berlina: Alexanderplatz z wieżą telewizyjną o wysokości 368 metrów, Wielki 

Ratusz, Fontanna Neptuna, malownicza starówka Nikolaiviertel, Katedra 

Berlińska. Zwiedzanie Wyspy Muzeów – niezwykłego kompleksu składającego 

się pięć wielkich gmachów muzealnych (wpisany na listę dziedzictwa 

kulturowego UNESCO). Zwiedzanie Muzeum Pergamońskiego (w miarę 

dostępnych terminów), które światowy rozgłos zyskało dzięki rekonstrukcjom 

antycznych obiektów takich jak: Ołtarz Zeusa, brama z Miletu czy brama Isztar  

z Babilonu. Przejazd najelegantszą berlińską aleją – Unter der Linden, wzdłuż 

której zachowały się piękne barokowe budowle m.in.: Uniwersytet, w którym 

studiował Albert Einstein. Wizyta pod Bramą Brandenburską – jednym  

z najbardziej charakterystycznych punktów miasta, spacer do Reichstagu – 

siedziby niemieckiego parlamentu. Przejazd przez Plac Poczdamski na którym 

po upadku muru berlińskiego powstało nowe supernowoczesne centrum Berlina 

m.in.: słynne Sony Center. Spacer przez centrum Belina Zachodniego  

z Kościołem Pamiątkowym – symbolem antywojennym i słynną ulicą handlową 

– Ku'damm. Wieczorem powrót do Szczecina, obiadokolacja i nocleg. 
 

3 dzień 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie, następnie wyjazd na zwiedzanie  

z przewodnikiem Pomorza Zachodniego m.in.: spacer do Żubrowiska  

w Wolińskim Parku Narodowym, wizyta na „Promenadzie Gwiazd” oraz  

w Muzeum Figur Woskowych w Międzyzdrojach, podziwianie panoramy okolic  

z najwyższej latarni morskiej nad Bałtykiem w Świnoujściu. Po południu wyjazd 

w drogę powrotną. W trakcie przejazdu dłuższy postój na posiłek (np. KFC lub 

McDonald’s) płatny we własnym zakresie lub istnieje możliwość zamówienia 

dwudaniowego obiadu w cenie 30 zł/os. Zakończenie wycieczki w późnych 

godzinach wieczornych. 
 

Cena obejmuje:  

• przejazd wygodnym autokarem, 

• opłaty drogowe i parkingi, 

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie, 

• usługi licencjonowanych przewodników, 

• 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, 

• ubezpieczenie na wyjazd do Niemiec, 

• fundusze turystyczne: TFG i TFP. 
 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 40 zł/os. 
 
 
 
 

 

DZIECI CENA 

pow. 40 630,- 

36 – 40 675,- 

31 – 35 745,- 

25 – 30  830,- 
 cena obowiązuje do 31.12.2022 

 
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 



Sugerowane bilety wstępów: 
 

• Szczecin …………………………………………………………………….….. bez wstępów 

• Berlin – Muzeum Pergamońskie – audio przewodnik……….…………… cena:  ok. 2 € - tj.: ok. 9 zł/os.  

• Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego …………..….... cena:  ok. 5 zł/os. 

• Woliński Park Narodowy – Żubrowisko …………………...…………...…. cena:  ok. 5 zł/os. 

• Międzyzdroje – Muzeum Figur Woskowych ………………………….…... cena:  ok. 12 zł/os. 

• Świnoujście – latarnia morska ………………………...…………………..… cena:  ok. 5 zł/os. 

 

 

Zamiennie lub dodatkowo proponujemy: 
 

• Szczecin - Zamek Książąt Pomorskich (cela czarownic) …………....…… cena:  ok. 5 zł/os. 

• Szczecin - Katedra ………………………………..................……….……..… cena:  ok. 4 zł/os. 

• Szczecin - Wieża katedralna …………………………………………..……...cena:  ok. 6 zł/os. 

• Szczecin - Podziemne Trasy Szczecina ……………..………………………. cena:  ok. 23-32 zł/os. 

• Szczecin - Muzeum Techniki i Komunikacji ……………………..………... cena:  ok. 6 zł/os. 

• Berlin - Muzeum Techniki ……….………………………………………….. cena:  ok. 2 € - tj.: ok. 9 zł/os.   

• Berlin - Muzeum Muru Berlińskiego ………..……………………………… cena:  ok. 7,50 € - tj.: ok. 36 zł/os. 

• Berlin - Kopuła Reichstagu ………..………………………………………… bezpłatnie (w miarę dostępności) 

• Berlin - Wieża telewizyjna …………………………………………………... cena:  ok. 9,50 € - tj.: ok. 45 zł/os. 

• Międzyzdroje - Bałtycki Park Miniatur ………..…………………………… cena:  ok. 16 zł/os. 

• Wyspa Wolin - Podziemne Miasto …………………………………………. cena:  ok. 15 zł/os. 

• Wyspa Wolin - Bunkier V3 …………………………………………...……... cena:  ok. 4 zł/os. 

• Świnoujście - Fort Gerharda ……...…………………………………………. cena:  ok. 15 zł/os. 

 

 

 
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 


