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Wycieczka (4 dni)
BERLIN I WYSPA TROPIKALNA
(wersja podstawowa)

Termin: do ustalenia, cały rok

Cena: od 590 PLN/os.

Berlin to niezwykłe miasto, które trudno opisać w kilku słowach. Przede wszystkim jest ono niezwykle
różnorodne. Dzięki temu każdy, niezależnie od wieku czy zainteresowań, może znaleźć w nim coś dla
siebie. Na miłośników historii czekają tutaj bezcenne zabytki, zarówno te pochodzące sprzed wieków,
jak i te nawiązujące do historii współczesnej. Fani sztuki znajdą w Berlinie aż... 170 obiektów
muzealnych, w których mieszczą się prawdziwe skarby światowej kultury. Osoby głodne rozrywki i
przygód mogą udać się do berlińskiego ogrodu zoologicznego (jednego z najlepszych na świecie!),
ogromnego akwarium z 10 000 zwierząt morskich lub do Tropical Islands – największego w Europie
tropikalnego parku wodnego.
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1. Wyjazd i zwiedzanie Gniezna
W godzinach porannych spotykamy się w wyznaczonym miejscu. Zajmujemy miejsca w komfortowym autokarze i wyruszamy w drogę do Gniezna.
Miasto będące pierwszą stolicą Polski zwiedzamy wraz z przewodnikiem. Wspólnie przechadzamy się po najpiękniejszych zakątkach Gniezna
i odwiedzamy Katedrę Gnieźnieńską położoną malowniczo na Wzgórzu Lecha. W środku podziwiamy m.in.: Drzwi Gnieźnieńskie oraz Taras
widokowy. Po zwiedzaniu czeka na nas czas wolny. Możemy odpocząć, kupić pamiątki, napić się kawy lub zrobić zdjęcia. Następnie wracamy do
autokaru i jedziemy do Słubic – miejscowości położonej tuż przy granicy polsko-niemieckiej. W ośrodku noclegowym udajemy się na obiadokolację,
a następnie na zasłużony odpoczynek.
Dzień 2. Zwiedzanie Berlina i Poczdamu
Po śniadaniu wyruszamy do Berlina. Po mieście oprowadzać będzie nas lokalny, polskojęzyczny przewodnik. Wraz z nim zwiedzimy najważniejsze
atrakcje miasta, m.in.: Bramę Brandenburską, Reichstag (gmach parlamentu), Mur Berliński, Alexanderplatz, Aleję po Lipami.
Po zwiedzeniu Berlina udajemy się do Poczdamu i zwiedzamy największą atrakcję miasta – rokokowy Pałac Sanssouci. Rezydencja została
zaprojektowana na podstawie szkiców wykonanych przez króla Fryderyka II Wielkiego i miała stanowić jego letnią siedzibę. Pałac otoczony jest
przez zachwycające ogrody tarasowe z altanami, kratowanymi pawilonami, posągami rzymskich bogów i ogromną fontanną. Wracamy do ośrodka
noclegowego na obiadokolację i nocleg.
Dzień 3. Wypoczynek w tropikach
Po śniadaniu ponownie przekraczamy polsko-niemiecką granicę. Jedziemy do położonego pod Berlinem kompleksu Tropical Islands. Jest to
największy tropikalny park rozrywki i wypoczynku w Europie, zadaszony kopułą o wielkości ośmiu stadionów piłkarskich. W jego wnętrzu czekają na
nas m.in.: Las tropikalny oraz kompletna wioska tropikalna, Laguna z wyspy Bali, strefa Morza Południowego, strefa gastronomiczna oraz sklepy.
Niezależnie od pory roku w Tropical Islands panuje temperatura rzędu 26°C i wilgotność powietrza od 40 do 60%. Po dniu pełnym radości
i wypoczynku wracamy do ośrodka na obiadokolację i nocleg.
Dzień 4. Pomnik Chrystusa Króla i powrót
Po śniadaniu wykwaterowujemy się z ośrodka i wyruszamy w podróż powrotną. Po drodze zatrzymujemy się w Świebodzinie, gdzie podziwiamy
pomnik Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – najwyższą na świecie statuę przedstawiającą Jezusa Chrystusa. W późnych godzinach
popołudniowych docieramy na miejsce zbiórki.
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia obiektów.

Cena zawiera:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Przejazd autokarem o podwyższonym standardzie (TV+DVD, WC, klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa) w obie
strony
Opłaty drogowe i parkingowe
Opiekę licencjonowanego pilota
Usługi przewodnickie
Zakwaterowanie – 3 noclegi w pokojach z łazienkami
Wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje)
Ubezpieczenie NNW
Podatek VAT

Cena nie zawiera: dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń: Kosztów Rezygnacji i Chorób Przewlekłych;
wydatków własnych, ofiar w obiektach sakralnych, napiwków; biletów wstępów do zwiedzanych obiektów (orientacyjna cena biletów ulgowych to:
Drzwi Gnieźnieńskie z wejściem do katedry i na wieżę – 7 PLN/os.; Berlin i Poczdam – spacer bez obligatoryjnych płatnych wstępów; Wyspa
Tropikalna 23,5 EUR/os.).

Inne warianty programu: Międzyrzecki Rejon Umocniony, rejs Sprewą, Wyspa Muzeów, Poznań, Szczecin, Wrocław, Drezno, Magdeburg
Zobacz więcej propozycji wycieczek na www.odyeseja.com.pl, zamów indywidualną wycenę lub złóż zamówienie dzwoniąc pod numer
+48 501 187 183 lub +48 (42) 640-21-80. Możesz też napisać do nas na adres: odyseja@odyseja.com.pl - Do zobaczenia na trasie!
Informacje o biurze: 93-428 Łódź, ul. Kierowa 7, NIP: 729-264-16-88 , REGON: 360756615, Rok założenia: 1990, Ubezpieczenie na rzecz klienta
SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. Koncesja Organizatora Turystyki Nr 363, Numer Konta: 62 1910 1048 2260 8398 0466 0001
Cena powyższej wycieczki została skalkulowana dla grup liczących minimum 45 pełnopłatnych uczestników, wyjazdu z centrum Polski i przy założeniu realizacji standardowego programu.
Zmiana ilości osób, świadczeń, programu, miejsca wyjazdu etc. może wpłynąć na cenę wycieczki, stąd powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.

