Dzień nauczyciela w Berlinie
Zapraszamy Państwa do Berlina, który jest największym po Londynie i Paryżu miastem w
Unii Europejskiej. Stolica rowerów, centrum rozrywki o bogatej barwie multikulturowej
mieszanki. Miasto które oferuje swoim gościom atrakcję kulturowe, muzealne oraz
technologiczne.

1 dzień
Wyjazd w godzinach porannych z trójmiasta przejazd do Berlina. Przyjazd do stolicy
Niemiec w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie w hotelu w Berlinie lub
okolicach - obiadokolacja. Wieczorny spacer po centrum i okolicy.
2 dzień
Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie stolicy z
przewodnikiem, w programie min.: Mur
Berliński, aleja Karl-Marx-Allee (dawna Aleja
Stalina) , plac Alexanderplatz z wieżą telewizyjną
Fernsehturm, Wyspa Muzeów, Katedra
Berlińska, aleja "Unter den Linden", Brama
Brandenburska, plac Gendarmenmarkt, dawne
przejście graniczne Checkpoint Charlie, Plac
Poczdamski (wszystkie obiekty z zewnątrz).
Kolacja w centrum Berlina; Biesiada Bawarska
(0,5 l piwo dla każdego uczestnika) z tradycyjną
niemiecką kuchnią oraz muzyką ludową. Około
23:00 powrót do hotelu
3 Dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie. Przejazd do centrum, wjazd na kopułę widokową na
rządowym budynku Reichstag, piękna panorama Berlina z audio-przewodnikiem w j.
polskim. Spacer po Tiergarten (największym berlińskim parku, z którym związana jest
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anegdota o zamieszkujących w nim królikach). Czas wolny na zakupy. Wyjazd w drogę
powrotną

Cena od 639 zł/os. – cena uzależniona od liczby uczestników, terminu
realizacji itp.

Cena zawiera:
 Przejazd dwoma autokarem na w/w trasie
 Zakwaterowanie (2 x nocleg w pokoju 2 os.,
w Berlinie lub na obrzeżach)
 Wyżywienie: (2 x śniadanie; 1 x kolacja; 1 x
Biesiada Bawarska)
 Opieka pilota
 Usługa przewodnicka: zwiedzanie Berlina do
4h





Bilety wstępu wg programu
Opłaty drogowe
Ubezpieczenie KL
Podatek VAT

Cena nie zawiera:
 Dodatkowych wstępów nie
wymienionych w programie
 Dodatkowych posiłków nie
wymienionych w programie
 Wydatków własnych
Możliwości rozszerzenia programu:
 Nocny rejs po Szprewie około 19 euro
 Wjazd na wieżę teleizyjną około 12 euro
 3 dniowa karta muzealna (uprawnia do zwiedzania ponad 50 muzeów w Berlinie)
około 24 euro
 Lunch około 10-15 euro
 Kolacja około 18-20 euro

Możliwość zorganizowania wycieczki również dla szkół spoza Trójmiasta.

Program jest ramowy a jego kolejność może ulec zmianie. Jesteśmy otwarci na wszelkie
zmiany w programie w zakresie cenowym oraz merytorycznym.
Program nie stanowi oferty handlowej ze względu na brak dokładnego terminu wyjazdu.

