BERLIN - POCZDAM
(13/14 -15 SIERPIEŃ 2021)
Ramowy program zwiedzania
Dzień 1 (13.08.2021 r.)
 Wyjazd w godzinach wieczornych z Gorlic, przejazd (z postojami) do Berlina.

Dzień 2 (14.08.2021 r.)
W godzinach porannych dojazd do stolicy Niemiec.
 W programie zwiedzania: Wyspa Muzealna – jeden z najważniejszych i najpiękniejszych kompleksów

muzealnych świata wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W znajdujących się tu muzeach
zgromadzone są eksponaty od czasów wczesnego Egiptu, kultur starożytnego wschodu po europejska kulturę XIX
wieku. Zwiedzanie (w miarę dostępności) imponującego, światowej sławy Muzeum Pergamońskiego, w którym
znajdują się muzea Sztuki Antycznej, Azji i Sztuki Islamskiej.
 Spacer historyczną Aleją Unter den Linden (Aleją Lip), podczas którego zobaczymy m.in. gmach Opery, Katedrę

św. Jadwigi, Uniwersytet Humbolta.
 Brama Brandenburska (symbol pokoju i wolności),
 Statua Zwycięstwa z punktem widokowym m.in. na Park Tiergarten,
 Zabytkowy Plac Gendarmenmarkt z filharmonią i kościołem francuskim oraz niemieckim,
 Mur Berliński i dawne przejście graniczne z muzeum Checkpoint Charlie,
 wieża telewizyjna przy Placu Alexanderplatz,
 budynek Parlamentu Reichstag i dzielnica rządowa,
 Dworzec Główny – najnowocześniejszy dworzec Europy,
 bulwar – promenada Kurfurstendamm z domem towarowym KaDeWe
 Plac Poczdamski z ultranowoczesnym kompleksem architektury Sony Center i in.
 Fakultatywnie (w miarę wolnego czasu) rejs po rzece Sprewie wiodący przez centralną część Berlina. Na trasie

rejsu można zobaczyć zabytkowy Berlin (Wyspa Muzealna, Starówka Mikołaja, Parlament) i nowoczesną
architektonicznie dzielnicą rządowa oraz fragment największego parku Tiergarten. Cena: 15 euro/os.
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
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Dzień 3 (15.08.2021 r.)
Śniadanie a następnie przejazd do Poczdamu – niesamowitego miasta przesiąkniętego historią oraz zabytkami
światowej klasy.
 W programie zwiedzania: kompleks parkowo-pałacowy Sanssouci – wzniesiony za panowania Fryderyka

Wielkiego, obecnie jedno z największych świadectw potęgi rodu Hohenzollernów. Kompleks zajmuje ok. 300
hektarów i jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie zewnątrz.
 kompleks parkowo-pałacowy Cecilienhof – ta rezydencja w stylu angielskiego dworu była w 1945 roku

miejscem podpisania Układu Poczdamskiego przez Wielką Trójkę (prezydenta USA H.S. Turmana, premiera Anglii
W. Churchilla oraz Przywódcy ZSRR J. Stalina). Traktat decydował o powojennym kształcie Europy.
 spacer Starym Miastem, podczas którego zobaczymy m.in. kościół św. Mikołaja, Ratusz, obelisk oraz Bramę

Brandenburską.
 przejazd dwoma unikatowymi dzielnicami miasta: – Dzielnicą Holenderską zwaną „Małym Amsterdamem”,

która jest ewenementem na skalę europejską z charakterystyczną dla tej narodowość zabudową i klimatem, –
Dzielnicą Rosyjską „Alexandrówką” z drewnianą zabudową typową dla tradycji i kultury rosyjskiej. Czas wolny na
zakupy i posiłek własny.
Nocny powrót do Polski.

UWAGI:
 Przedstawiony plan jest ramowy – kolejność i zwiedzane obiekty mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych

od organizatora. W przypadku zmian cen biletów wstępu klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 Zwiedzanie obiektów uzależnione od aktualnej sytuacji związanej z obostrzeniami związanymi z COVID 19.

Cena standard: 710 ,00 zł/os
*dodatkowo - koszty realizacji programu turystycznego: ok. 45 euro/os (bilety wstępu, bilet na rejs statkiem) –
płatne u pilota wycieczki.
CENA ZAWIERA:
 transport klimatyzowanym, dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach autokarem;
 1 nocleg w hotelu ***, 1 śniadanie, 1 obiadokolację;
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 usługę opiekuna grupy podczas całego wyjazdu;
 usługę (całodzienną) przewodnika lokalnego w Berlinie i Poczdamie
 zestaw słuchawkowy Tour Guide;
 ubezpieczenie KL, NNW (NWS+NWI), BP, CP (rozszerzenie o choroby przewlekłe)
 obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (2 zł) oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (2 zł).

CENA STANDARD NIE ZAWIERA:
 kosztów realizacji programu turystycznego ( bilety wstępu i opłaty wejściowe, opłaty rezerwacyjne,
przewodnicy muzealni, opłaty lokalne).
 orientacyjny koszt programu turystycznego: ok 45 euro/os – koszt uzależniony od indywidualnych ulg i zniżek.
Kwota ta może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota.
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