
                                                                            

 
Nr zezw. Urzędu Wojewódzkiego 408 
 

BERLIN-POCZDAM 

 

CENA: 540 zł/os.                                         TERMIN: 09-11.10. 2015 r. 
            520zł/os –bez alkoholu 

 
Berlin - podzielony po II wojnie światowej na Wschodni i Zachodni, następnie oddzielony murem, co jednak 
nie odebrało mu znaczącej roli handlowej i kulturalnej metropolii. Po zjednoczeniu Niemiec ponownie uznany 

za stolicę.  
Poczdam - miasto wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kultury UNESCO, choć nie jest częścią Berlina, 

stanowi naturalne uzupełnienie stolicy Niemiec, płynnie łącząc się z jej zachodnimi przedmieściami. 
 
Świadczenia: 
 przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek, video), kawa, herbata gratis 

 poczęstunek w autokarze 

 2 noclegi po stronie polskiej  

 2 śniadania, 2 obiadokolacje 

 impreza integracyjna z  DJ 

 opieka pilota-przewodnika lub pilota i przewodnika 

 ubezpieczenie NNW i KL 

 
PROPONOWANY  PROGRAM 

 

I DZIEŃ 

Wyjazd godz. 6.00, przejazd w kierunku przejścia granicznego w Słubicach, przyjazd do Berlina o godz 
11.00– zwiedzanie: Charlottenburg - barokowy pałac zbudowany przez Fryderyka I, Dworzec ZOO, spacer po 

słynnym bulwarze handlowym Kudamm, czas wolny – około 1.00-1,5h, pomnik Holocaustu, przejazd do 

hotelu po stronie polskiej około godz. 17.00,przyjazd do hotelu ok. godz 18.00 obiadokolacja o godz.18.30-
19.00, nocleg. ( Parkhotel w Rzepinie) 

II DZIEŃ 
Śniadanie o godz. 7.30, przejazd do Berlina o godz. 8.00-8.30 - zwiedzanie: Reichstag, Brama 

Brandenburska, spacer Unter den Linden, przejście na Wyspę Muzeów, Berliner Dom, Wieża Telewizyjna, 

Alexanderplatz, Checkpoint Charlie (muzeum Muru Berlińskiego), plac Poczdamski, przejazd do hotelu po 
stronie polskiej o godz. 17.00-18.00 obiadokolacja połączona z imprezą (muzyka mechaniczna-DJ, zimne 

płyty, 2 ciepłe posiłki, zimne i ciepłe napoje- około godz 20.00, nocleg. 
III DZIEŃ 

Śniadanie o godz. 8.00, przejazd do Poczdamu o godz. 8.30-9.00 – zwiedzanie: spacer po ogrodach 
kompleksu pałacowo - ogrodowego Sanssouci, słynnego ustronia Fryderyka Wielkiego, przejazd przez 

rosyjską dzielnicę Aleksandrowkę (wojskowe osiedle domków w stylu rosyjskim), pałac Cecilienhof – miejsce 

Konferencji Poczdamskiej,  przejazd do centrum miasta: dzielnica holenderska (najstarsza poczdamska 
dzielnica), kościół św. Mikołaja, Brama Brandenburska, czas wolny około 1.00-1,5h, obiad we własnym 

zakresie, wyjazd do Polski około godz 16.00-17.00 i zakończenie imprezy w godzinach wieczorno-nocnych. 
 

WSTĘP we własnym zakresie  
Charlottenburg – ok. 10 EUR 

Berliner Dom (katedra) – ok. 5 EUR 

Cecilienhof – ok. 6E 


