WYCIECZKA

BERLIN - POCZDAM - DREZNO lub 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 (możliwość wjazdu), Wielki Ratusz, Fontanna
Neptuna, malownicza starówka Nikolaiviertel, Katedra Berlińska (z zewnątrz).
Zwiedzanie Wyspy Muzeów – niezwykłego kompleksu składającego się pięć
wielkich gmachów muzealnych (wpisany na listę dziedzictwa kulturowego
UNESCO). Zwiedzanie Muzeum Pergamońskiego (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. 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. Obiadokolacja w restauracji w centrum Berlina. Wieczorem
zakwaterowanie w hotelu **/*** w Berlinie (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem
sanitarnym), nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu przejazd do Poczdamu. Zwiedzanie zaliczanych do Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO, przepięknych pałaców i kompleksów parkowych
m.in.: malowniczy widok znanej w całym świecie rezydencji letniej Sanssouci
z jej fontannami i tarasami winnic oraz spacer aleją do Nowego Pałacu - ostatniego
sporego kompleksu pałacowego pruskiego baroku. Po południu ciąg dalszy
zwiedzania z przewodnikiem Berlina: Plac Poczdamski na którym po upadku muru
berlińskiego powstało nowe supernowoczesne centrum Berlina m.in.: słynne Sony
Center. Kościół Pamiątkowy (Gedächtniskirche) - symbol antywojenny, ulica
Ku'damm. Obiadokolacja w restauracji w centrum Berlina. Wieczorem powrót
do hotelu, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie przejazd do Drezna. Zwiedzanie
z przewodnikiem Drezna. To jedno z najpiękniejszych niemieckich miast.
Zwiedzanie Starego Miasta: most Augusta, pałac Królów i Elektorów, katedra Trójcy
Świętej, imponujący neorenesansowy gmach opery, Zwinger – Zamek Drezdeński,
w którym swoją siedzibę ma galeria malarstwa uważana za jedną z najlepszych
kolekcji w Europie, Pałac Taschenberg, Stary Rynek z kościołem Świętego Krzyża.
Po południu wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd nocny.

lub
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie przejazd do Brand. Całodzienny
pobyt na Wyspie Tropikalnej. 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 20:00 wyjazd w drogę powrotną do Polski.
4 dzień
Zakończenie wycieczki we wczesnych godzinach porannych.

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

Cena obejmuje:
• przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją, WC, wideo, barem,
• opłaty drogowe, parkingi i podatki,
• opiekę pilota wycieczki na całej trasie,
• usługi licencjonowanych przewodników,
• 2 noclegi w hotelu **/*** w Berlinie
(pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym),
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje,
• ubezpieczenie KL i NNW „WARTA”,
• podatek VAT.

OSÓB
45 i więcej
40 – 44
35 – 39
30 – 34

CENA
890,945,1.020,1.115,-

Cena nie obejmuje:
•
kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów - ok. 45-75 €/os.
Istnieje możliwość obsługi grupy w systemie Tour Guide. To bezprzewodowy system oprowadzania, umożliwiający klientowi
wygodny sposób zwiedzania – koszt 25 zł/os.

Sugerowane bilety wstępów:
Muzeum Pergamonu – zwiedzanie indywidualne - audio guide w języku polskim ……………..… ok. 14,00 €
Poczdam – Pałac Sanssouci lub Nowy Pałac...…………………………………………………………… ok. 14,00 €
Drezno – Galeria Zwinger ………………………………………………………………….……………… ok. 12,00 €
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki lub zmianę cen biletów wstępu ……………………………… ok. 5,00 €
Bilety dodatkowe:
Wieża telewizyjna w Berlinie …………………………………….………………………….….…………. ok. 12,50 €
Muzeum Muru Berlińskiego (Story of Berlin lub Haus am Checkpoint Charlie) …………………… ok. 9,00 €
Katedra Berlińska …………………………………………………...…………………………….………… ok. 7,00 €
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