
WW  YY  CC  II  EE  CC  ZZ  KK  AA      SS  ZZ  KK  OO  LL  NN  AA  

  

BERLIN – POCZDAM – WYSPA TROPIKALNA 

 
1 dzień 

 

 Wcześnie rano (ok. 05:00) wyjazd do Berlina. Około 13:00 przyjazd do stolicy 

Niemiec, następnie zwiedzanie z przewodnikiem Berlina: Alexanderplatz  

z wieżą telewizyjną o wysokości 368 metrów, Wielki Ratusz, Fontanna Neptuna, 

malownicza starówka Nikolaiviertel, Katedra Berlińska, Wyspa Muzealna  

ze słynnym Muzeum Pergamońskim (zbiory kultury antycznej), 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. Wieczorem zakwaterowanie  

w hotelu turystycznym (pokoje 2-5 osobowe z łazienkami), nocleg. 

 

2 dzień 
 

 Po śniadaniu całodzienne zwiedzania z przewodnikiem Berlina: Reichstag - 

siedziba niemieckiego parlamentu (w miarę możliwości wjazd windą na dach, gdzie 

znajduje się szklana kopuła o średnicy 38 metrów i wysokości 23,5 metra), Brama 

Brandenburska – jeden z najbardziej charakterystycznych punktów miasta, Kolumna 

Zwycięstwa, Kompleks pałacowo-parkowy Charlottenburg (z zewnątrz), Plac 

Poczdamski na którym po upadku muru berlińskiego powstało nowe 

supernowoczesne centrum Berlina m.in.: słynne Sony Center, Muzeum Techniki, 

Kościół Pamiątkowy (Gedächtniskirche) - symbol antywojenny, ulica Ku'damm, 

Muzeum Muru Berlińskiego (Story of Berlin lub Checkpoint Charlie). Wieczorem 

powrót do hotelu, nocleg. 

 

3 dzień 
 

 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie przejazd do Poczdamu. 

Zwiedzanie zespołu pałacowo–parkowego Sanssouci (wpisanego na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO) założonego pod koniec XVIII wieku przez króla 

pruskiego Fryderyka Wielkiego. Przez kolejne lata powstawały tu nowe ogrody  

z licznymi posągami i fontannami, pałace i inne budowle parkowe. Około południa 

przejazd do Brand. Wypoczynek i zabawa na Wyspie Tropikalnej (9 godzin).  

W największej, krytej hali na świecie powstał tropikalny raj. Gęsty las tropikalny, 

błękitne morze, laguny i piaszczyste plaże zapraszają do wypoczynku. Egzotyczne 

parki i ogrody z orchideami to doznania dla wszystkich zmysłów. W tropikalnej 

wiosce zobaczycie domki typowe dla Tajlandii, Bali, Borneo, Polinezji, Amazonii  

i Kongo. Idealny klimat panujący tu przez cały rok gwarantuje świetne samopoczucie. 

Około 23:00 wyjazd w drogę powrotną do Polski. 

 

4 dzień 
 

Zakończenie wycieczki we wczesnych godzinach porannych. 

 

Cena obejmuje: 

• przejazd wygodnym autokarem, 

• opłaty drogowe, parkingi, podatki,  

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie, 

• usługi licencjonowanego przewodnika,  

• 2 noclegi w Berlinie,  

• wyżywienie: 2 śniadania, 

• ubezpieczenie. 

 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo - ok. 35 €/os. 

 

Istnieje możliwość zamówienia pakietu trzech obiadokolacji w cenie: 165 zł/os. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

DZIECI CENA 

46 – 52 625,- 

41 – 45 670,- 

35 – 40 720,- 

 cena obowiązuje do 31.03.2022 

 

 



Sugerowane bilety wstępów: 

• Berlin – Wyspa Muzeów – audio guide w języku polskim ……………………...…… ok. 2 €  (do 18 roku życia) 

• Berlin – Reichstag – wjazd na kopułę ………………………………………………... bezpłatnie – bez gwarancji wjazdu   

(wymagana lista imienna z datami urodzenia) 
 

• Poczdam – Pałac Sanssouci ………………….…………………………...………....… ok. 10 € 

• Wyspa Tropikalna – strefa basenów ………….……….…..……………………...….. ok. 22 €  

 

Ewentualne bilety dodatkowe: 

• Berlin – Muzeum Muru Berlińskiego ……..………………………………….……… ok. 7,50 €  

• Berlin – Muzeum Historii Naturalnej ………………………………………………... ok. 2 € 

• Berlin – Katedra (Berliner Dom) ……………………………………………………… ok. 2 € 

• Berlin – Muzeum Techniki ……………………………………………………………. ok. 2 € 

• Berlin – wieża telewizyjna……….…………..………………………………………… ok. 9,50 €  

 

 

 

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

 

 

 


