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BBEERRLLIINN  ––  PPOOCCZZDDAAMM  ––  TTRROOPPIICCAALL  IISSLLAANNDD  

wwyycciieecczzkkaa 

 

1 dzień:  

Wyjazd wg rozkładu jazdy. Zwiedzanie Berlina – dzielnica rządowa z 

Reichstag’iemi pomnikiem zwycięstwa Siegessaule. Pomnik Holocaustu 

poświęcony pamięci sześciu milionów żydowskich ofiar hitlerowskiej Trzeciej 

Rzeszy. Plac Poczdamski – jeden z największych i najruchliwszych placów w 

centralnym Berlinie. Zwiedzanie traktu spacerowego Unter den Linden z 

budynkiem Uniwersytetu Humboldta, Opery Berlińskiej oraz Neue Wache – 

Pomnika Nieznanego Żołnierza z wzruszającą rzeźbą matki trzymającej w 

rękach umierającego syna. Zwiedzanie katedry berlińskiej – 

protestanckiego kościoła z przełomu XIX i XX wieku. Muzeum Pergamonu, 

w którym znajduje się jeden z najbardziej monumentalnych dzieł kultury 

antycznej – słynny ołtarz z Pergamonu oraz babilońska brama Isztar. 

Nocleg.  

2 dzień:  

Śniadanie, przejazd do Poczdamu. Zwiedzanie – Pałac Sanssouci – Pałac 

Fryderyka II-wpisany na Listę UNESCO. Cecilienhof – miejsce podpisania 

Układu Poczdamskiego kończącego II wojnę światową. Powrót do Berlina. 

Przejazd ulicą Ku’damm nazywaną berlińskimi Polami Elizejskimi z KaDeWe 

– słynnym domem towarowym. Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma, który 

przypomina o skutkach wojny z nietypowo zachowaną wieżą. Checkpoint – 

Charlie – najsłynniejsze przejście graniczne oraz East Side Galery – jeden z 

niewielu zachowanych kawałków wewnętrznego odcinka Muru Berlińskiego. 

Nocleg.  

3/4 dzień:  

Śniadanie, przejazd do Tropical Island w Krausnick (dla chętnych 

możliwość pozostania w Berlinie samodzielne zwiedzanie i czas wolny). 

Wypoczynek w największym tropikalnym parku rozrywki w Europie. Jest tam wszystko co tropikalne – 

lśniąca biała piaszczysta plaża, największy na świecie las tropikalny pod dachem, lazurowa laguna. Wyjazd 

do Polski. Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/rannych. 

termin Cena w pokoju 2 os. 

30.04 – 02.05.2017 999 zł 

15.06 – 17.06.2017 999 zł 

07.07 – 09.07.2017 999 zł 

12.08 – 14.07.2017 999 zł 

15.09 – 17.09.2017 999 zł 

13.10 – 15.10.2017 999 zł 

Cena zawiera: 

2 noclegi w hotelu**/***; 2 śniadania, 2 obiadokolacje; ubezpieczenie KL 7000 EUR, KR 5000 EUR, 
NNW 7000 EUR, Bagaż 800 zł (TU Signal Iduna); przejazd autokarem LUX (barek, WC, klimatyzacja, 
TV);  zwiedzanie wg programu; opiekę pilota. 
Dodatkowo płatne:  
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz lokalnych przewodników – ok. 60 EUR; Istnieje 
możliwość wcześniejszej rezerwacji biletu wstępu do parku Tropical Islands: bilet dla osoby dorosłej 

(36 EUR z opłatą rez.) w cenie 158 zł, bilet dla dziecka w wieku 6-14 lat (28 EUR z opłatą rez.) w 
cenie 125 zł; Dopłata +150 zł do miejsca w pokoju dwuosobowym bez dokwaterowania (SGL).  
Miejsca wyjazdowe/Antenki: Kielce +70 zł/os., Kraków +50 zł/os., Warszawa +100 zł/os., 

Katowice – bez dopłaty. 


