
BERLIN POCZDAM
Zapraszamy na krótką wizytę u naszych zachodnich sąsiadów!

3 dni

CENA ZAWIERA

CENAPROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1 DZIEŃ 
Wyjazd z miejsca zamieszkania o ustalonej godzinie. Ok. godziny 
10.00 wyjście na zwiedzanie centrum Berlina: Reichstag – siedziba 
parlamentu niemieckiego, rejs statkiem po rzece Szprewa, Brama 
Brandenburska. Zakwaterowanie w hostelu, obiadokolacja, nocleg.
 
2 DZIEŃ
Śniadanie w miejscu noclegu. Przejazd do Poczdamu. Zwiedzanie 
miasta cz. 1: Stare Miasto z kościołem św. Mikołaja i Pl. Ratuszowym, 
bramy Brandenburska i Nałęczyńska (pieszo), brama Myśliwska i 
dzielnice rosyjska i holenderska (przejazdem autokarem) ok. 12.00 
przejazd do FilmPark Babelsberg (ok. 4 godz. pobyt). Zwiedzanie 
cz 2.: kompleks Sanssouci (bez wchodzenia do pałacu, wiatrak, 
ogrody, dom chiński z zewnątrz, oranżeria z zewnątrz, Brama pod 
Orłem). Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.

3 DZIEŃ
Po śniadaniu wykwaterowanie a następnie: Potsdamer Platz i 
pozostałości muru berlińskiego, Checkpoint Charlie – najsłynniejszy 
punkt kontrolny pomiędzy Berlinem Wschodnim a Zachodnim, 
zwiedzanie centrum Berlina: Arsenał, Nowy Odwach, Uniwersytet 
Humboldta i pomnik Fryderyka II oraz najpiękniejszy plac Berlina 
Gendarmenmarkt. Wjazd na Wieżę Telewizyjną / lub opcjonalnie 
czas wolny w centrum handlowym Alexa na Alexanderplatz. Wyjazd 
do domu. Powrót do miejsca zamieszkania w późnych godzinach 
nocnych.

 

• przejazd autokarem z WC, DVD oraz klimatyzacją
• 2 noclegi w Berlinie w obiekcie o standardzie 

turystycznym w pokojach 4os.
• 2 śniadania, 2 obiadokolacje
• opieka pilota / przewodnika
• ubezpieczenie w firmie Signal Iduna (15 000 euro KL, 

10 000 zł NNW, 1000 zł bagaż)
• podatek VAT

• biletów związanych z realizacją programu ok. 40 
EURO/os.

• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 2,4 % ceny 
wycieczki. Wykupienie ubezpieczenia możliwe tylko 
w dniu podpisania umowy, nie później niż na 40 dni 
przed wyjazdem.

OBIEKT O STANDARDZIE 
TURYSTYCZNYM (POKOJE 
4-OSOBOWE)

od 490 PLN
 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 516 146 404

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL


