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DLA:
Katarzyna Noszczyk
ZSP w Mykanowie

IMPREZA: WYCIECZKA DO BERLINA 

TERMIN: Początek maja 2019

PROGRAM (SZK):

PIERWSZY DZIEŃ:

Wyjazd spod szkoły w godzinach rannych, przejazd do Niemiec.
Przyjazd do Berlina w godzinach popołudniowych.

Spacer po ALEXANDERPLATZ z wieżą telewizyjną, spacer aleją UNTER DEN LINDEN z budynkiem
Uniwersytetu  Humboldta,  Opery  Berlińskiej  oraz  Neue  Wache  -  Pomnika  Nieznanego  Żołnierza  na
WYSPĘ MUZEÓW (z Muzeum Pergamonu), BERLINER DOM - katedra z grobowcami Hohenzollernów,
przejście pod BRAMĘ BRANDENBURSKĄ, REICHSTAG – dzielnica rządowa z pomnikiem zwycięstwa
Siegessaule, Kurfurstendamm – najbardziej znana ulica Berlina. 

Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg

DRUGI DZIEŃ:

Śniadanie, przejazd do Poczdamu. 
Zwiedzanie  zabytkowego  miasta  –  zespół  pałaców  i  ogrodów  Sanssouci  i  Cecilienhof  -miejsce
podpisania Układu Poczdamskiego. 

Przejazd na obiadokolację i nocleg

TRZECI DZIEŃ:

 Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu.
Przejazd  do  Tropical  Islands  Resort –  Wyspa  Tropikalna  to  żar  tropików  w  centrum  Europy,

miejsce,  gdzie można się poczuć,  jak na jednej  z wysp Oceanu Spokojnego.  Temperatura wody w
basenie  imitującym  ocean  wynosi  30°C,  a  temperatura  powietrza  nie  spada  poniżej  25°C.  Można
również zasmakować spaceru wśród bujnej roślinności lasów tropikalnych, a także odpocząć na plaży
pod  palmami  przy  rajskiej  lagunie.  Ponadto  do  dyspozycji   duża  liczba  restauracji  i  sklepów  z
pamiątkami. 

Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych /nocnych 
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CENA:

Noclegi w Polsce Noclegi w Berlinie

Dla grupy min. 50 uczniów + 4 opiekunów gratis 445,00 zł 539,00 zł

Dla grupy min. 45 uczniów + 4 opiekunów gratis 479,00 zł 549,00 zł

Dla grupy min. 40 uczniów + 3 opiekunów gratis 529,00 zł 599,00 zł

CENA ZAWIERA:

przejazd autokarem LUX
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODÓŻE ( KL 7 000 EUR, NNW7000 PLN , BP 800 PLN)
2 noclegi w Polsce  lub Berlinie
wyżywienie ( 2 śniadania, 2 obiadokolacje )
opieka pilota-przewodnika

CENA NIE ZAWIERA:

Kosztów wstępów oraz przejazdów komunikacją miejską  i ewentualnych przewodników lokalnych

BILETY WSTĘPU:

TROPICAL ISLANDS RESORT 
za ucznia / opiekuna Od niedzieli do piątku Sobota

wstęp 19,00 € 29,00 €

ZOO  
13 euro – normalny; 10 euro – ulgowy ; 
6,5 euro – dzieci w wieku od 5 do 15 lat

Muzeum Techniki (Trebbiner Straße 9) - Dorośli 6 EUR,  dzieci (6-18 lat) 3,50 EUR 
REJS po Szprewie od 7  € dla grup szkolnych 

DODATKOWO (LUB ZAMIENNIE) PROPONUJEMY:

 Muzeum DDR 4,5€ z wcześniejszą rezerwacją
 PANORAMA MIASTA z wieży telewizyjnej 14 € ,dzieci do 16 lat  9,50 €

            z Panoramapunkt Berlin  7,5 € ,dzieci do 16 lat  6 €
 REICHSTAG kopuła i taras widokowy.  Wizyta w przeszklonej kopule Reichstagu -budynku 

niemieckiego parlamentu - i zwiedzanie obiektu oraz panoramy miasta . Dostęp do budynku jest 
jednak ograniczony i wymaga wcześniejszego procesu zgłoszenia grupy

 THE STORY OF BERLIN. Historia Berlina w interaktywnym muzeum działająca na zmysły 
dotyku, wzroku, słuchu i powonienia od początków miasta do dnia dzisiejszego. Niespodzianką 
na koniec jest wędrówka przez oryginalny bunkier przeciwatomowy z okresu zimnej wojny ukryty 
przez wiele lat tuż pod Kudamm’em.  5 €

 Publiczne muzea i miejsca historyczne w ofercie  MUSEUMPORTAL – wstęp wolny 
https://www.museumsportal-berlin.de/pl/museums/?free_entrance=1

 Zwiedzanie  ZOO wraz  z  Akwarium -  żyje  tu  ponad  18  000  zwierząt  reprezentujących  1600
różnych gatunków.  Otwarte w 1903 roku trzykondygnacyjne akwarium już samo w sobie jest
właściwie ogrodem zoologicznym. 

https://www.museumsportal-berlin.de/pl/museums/?free_entrance=1
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 Muzeum  Techniki  -  znajdujące  się  na  terenie  byłego  dworca  towarowego  „Anhalter
Güterbahnhof”,  zaprasza  na  wyprawę  odkrywczą  śladami  historii  techniki.  Prezentowane  są
ekspozycje nt. techniki komunikacji, produkcji, energii i transportu. W nowym budynku ze szkła
przedstawiona jest żegluga wodna i powietrzna.

 Rejs  statkiem  po  Szprewie  (1  godzina)  -  Dworzec,  Friedrichstraße,  Reichstagufer  między
Nikolaiviertel i Haus der Kulturen der Welt : Museumsinsel – Berliner Dom (Katedra) – Wieża 
Telewizyjna– Rotes Rathaus – Nikolaiviertel – Reichstag – Regierungsviertel – Hauptbahnhof –
Bundeskanzleramt – Haus der Kulturen der Welt i z powrotem do przystani startowej Dworzec.
Friedrichstraße, Reichstagufer

UWAGI:

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, szczególnie w celu dostosowania programu zwiedzania do 
ustalonych godzin rezerwacji wejść.

Ceny biletów wstępu są orientacyjne i mogą  ulec zmianie niezależnie od Biura Podróży Index, dlatego 
prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów. 

Niektóre obiekty pobierają opłaty za wstęp również od opiekunów.

Życzę udanej wycieczki, 

Sławomir Mikuła


