BERLIN – POCZDAM - TROPIKALNA WYSPA
3 – dniowa wycieczka szkolna

Program wycieczki
1 Dzień:
Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach wieczornych. Nocny przejazd do Niemiec.
2 Dzień:
Przejazd do Berlina – zwiedzanie miasta przewodnikiem. Zobaczymy największe atrakcje
miasta: pozostałości "muru berlińskiego", Aleksanderplatz z wieżą telewizyjną - główny
plac dawnego Berlina, najbardziej znana aleja miasta Unter den Linden, Brama
Brandenburska, Reichstag (wszystkie obiekty z zewnątrz). Przejazd do Poczdamu.
zwiedzanie z przewodnikiem miasta wpisanego na Światową Listę Dziedzictwa Kultury
UNESCO. Spacer po ogrodach kompleksu pałacowo - ogrodowego Sanssouci, rosyjska
dzielnica Aleksandrówka, centrum miasta: Brama Brandenburska, Dzielnica Holenderska,
spacer po starówce Poczdamu (wszystkie obiekty z zewnątrz). Przejazd na nocleg do
Kostrzyna przy granicy. Obiadokolacja. Nocleg.
Dzień 3:
Po śniadaniu przejazd w kierunku Krausnick, pobyt i zabawa na „Wyspie Tropikalnej” ok.
8-9 godzin (największy tropikalny park rozrywki i wypoczynku w Europie to cały dzień zabawy,
radości i relaksu. Mnóstwo atrakcji zapewnia rozrywkę prawie 24 godziny na dobę. Temperatura
w ciągu dnia w Tropical Islands to 25°C w cieniu, woda w Morzu Południowym ma 28°C, w Lagunie
Bali 31°C. Zjeżdżalnie wodne - znajdujące się na 25 metrowej wieży są sensacją dla wszystkich klas
wiekowych. Dodatkowo wioska tropikalna jest miejscem odbywania się dziennych show na scenie
Wayang. Sztuczna rzeka, podziemne zjeżdżalnie wodne i jacuzzi gwarantują niezapomniane
przeżycia. Piasek, drzewa i palmy okalające brzeg, balijskie chaty, groty i typowa małpia skała
przeniosą Państwa na Bali - Wyspę Bogów. Tam gdzie Laguna graniczy z lasem tropikalnym,
dzięki grotom i wodospadom można się tu poczuć jak w prawdziwej dżungli. Wieczorami i nocą
basen Laguny zamienia się w romantycznie oświetloną krainę, przepełnioną magiczną grą
kolorów). Istnieje możliwość zakupienia posiłku na wyspie (obiad 2-daniowy ok. 10 euro)
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Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych.

Cena: od 537 zł
Cena zawiera:
 przejazd autokarem o podwyższonym standardzie,
 1 x nocleg w hotelu przy granicy polskiej
 1 x śniadanie, 1 x obiadokolacja
 opieka pilota podczas trwania wycieczki
 przewodnika po Berlinie i Poczdamie
 ubezpieczenie
 opłaty parkingowe
 podatek VAT

Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec
zmianie. Podany program jest programem
ramowym. Jesteśmy elastyczni pod kątem
cenowym jak i programowym

Cena nie zawiera:
 bilety wstępu do Tropikalnej Wyspy ok. 17,50 euro
 wydatków własnych
Na ternie Tropikalnej Wyspy:
 zjeżdżalnia wodna w Tropikalnej Wyspie ok. 3,50 euro/os.
 show wieczorne na wyspie 8 euro
 fitness club na wyspie 5 euro
 przejście do Strefy Saun na wyspie 12 euro
Podana cena dotyczy wyjazdu z Gdańska. Przy wyjeździe z innych miejscowości koszt
transportu może ulec zmianie.

