BERLIN i POCZDAM-Tropical Islands

4dni

Organizator
Biuro Podróży MALTUR
Andrzej Kiermasz
Ul. Sienkiewicza 15
82-200 Malbork
tel. 55 272 55 99

Czas trwania
4 dni

Cena

od 749 zł/osoba

Dzień pierwszy
Ok. 07:00 Zbiórka i wjazd z Polski. Przyjazd do Berlina w godzinach popołudniowych, autokarowa wycieczka po mieście z lokalnym przewodnikiem – zwiedzanie miasta –zobaczymy m.in. Czerwony Ratusz Fontannę
Neptuna, Katedrę Berlińską i Wyspę Muzealną , Bebelplatz z Katedrą
św. Jadwigi,
obiadokolacja. Przejazd na nocleg, Berlin lub najbliższa okolica.

Dzień drugi
Po śniadaniu cd. zwiedzanie Berlina - miasta historycznych tragedii i
współczesnej transformacji. Objazdowa wycieczka po mieście z przewodnikiem. Zobaczymy m.in. Mur Berliński, Alexanderplatz, Rotes Rathaus, Wieża Telewizyjna, Uniwersytet Humboldta wychowankami którego byli bracia Grimm oraz Albert Einstein. Przejazd autokarem główną
aleją Berlina - Unter den Linden. Reichstag - siedziba parlamentu, Plac
Poczdamski - ultranowoczesny kompleks architektoniczny. Przejazd do
Poczdamu, zwiedzanie kompleksu pałacowego Sanssuoci zbudowany przez Fryderyka II, który przyjmował tu uczonych i filozofów z całej
Europy, galerię obrazów z dziełami mistrzów, jak Caravaggio, Van Dyck,
Rubens, Herbaciarnia Chińska. Obiadokolacja i nocleg, Berlin lub najbliższa okolica.

Dzień trzeci

Cena zawiera:
- 1 noclegi w okolicy Szczecina htl. ***
- 2 noclegi w hotelu ***/**** w Berlinie w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami
- 3 śniadania i 3 ciepłe obiadokolacje, w tym jedna w Polsce
- opieka pilota – przewodnika
- przewodnik po Berlinie, Poczdamie w j. polskim,
- autokar turystyczny na całej trasie
- ubezpieczenie Kl i NW

Cena nie zawiera:
biletów wstępu do obiektów zwiedzanych (ok. 28 € /osoba Berlin,
Poczdam plus ok. 29,5 €/osoba -wstęp do Tropical Islands (bilet kombi)
INFORMACJE DODATKOWE
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
Koszt kalkulowany jest dla grupy 40 uczestników

Program jest ramowy, kolejność realizacji poszczególnych punktów
lub niektóre godziny mogą ulec zmianie.

Po śniadaniu przejazd do Tropical Islands. Całodzienny pobyt na Tropikalnej Wyspie z lasem tropikalnym, błękitnym morzem, lagunami i
piaszczystą plażą. Na terenie wyspy znajdują się parki i ogrody z orchideami, wioski z typowymi domkami dla Tajlandii, Bali, Borneo, Polinezji.
Klimat, który tu panuje przez cały rok (powietrze 23-25 oC, woda 2831oC) gwarantuje świetne samopoczucie (www.tropical-islands.de). Ok.
19:00 wyjazd do Polski. Obiadokolacja z lampką wina i muzyką w obiekcie noclegowym, okolice Słubic.

Dzień czwarty
Śniadanie i przejazd na miejsce zbiórki
Planowany przyjazd w godzinach popołudniowych.

Formularz zapytania o wycieczkę

