OFERTA 5-DNIOWEJ WYCIECZKI KRAJOZNAWCZEJ
BERLIN, POCZDAM, WYSPY TROPIKALNE, ZIEMIA LUBUSKA
Termin: 20-24 VI 2019 r. (początek wakacji letnich!)
Cena wycieczki: 899,- zł/osobę (kalkulacja na 45 uczestników)

Program wycieczki:
20 VI Wyjazd z Bydgoszczy (lub Inowrocławia) autokarem spod Dworca Głównego PKP o godz. 7:30. Wczesnym popołudniem
przyjazd do Kostrzyna, gdzie zwiedzanie zabytkowego dworca kolejowego z 2-poziomowym układem torów i peronów
stacyjnych. Następnie zwiedzanie Twierdzy Kostrzyn (ruin dawnego Starego Miasta). Wieczorem przyjazd do hotelu w
Rzepinie, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
21 VI Po śniadaniu wyjazd autokarem do Berlina. Przejazd przez wschodnią część miasta, koło pozostałości muru berlińskiego
i w rejonie Alexanderplatz; zwiedzanie Wyspy Muzeów; spacer reprezentacyjną ulicą miasta – Unter Den Linden (pod
Lipami), wizyta pod Bramą Brandenburską - ew. wstęp do Reichstagu. Po południu przyjazd do Berlina Zachodniego,
pobyt na terenie zespołu pałacowo-parkowego Charlottenburg, spacer po okolicy Dworca ZOO-Garten przy ruinach
kościoła Św. Wilhelma, będącego pomnikiem wojny. Wieczorem powrót do Rzepina, obiadokolacja, nocleg.
22 VI Po śniadaniu wyjazd autokarem na wycieczkę do Poczdamu. Na miejscu pobyt przy pałacu Cecilienhof, gdzie w 1945
roku odbywała się konferencja poczdamska oraz spacer po zespole pałacowo-parkowym Sanssouci (letniej rezydencji
królów pruskich). Następnie pobyt i czas wolny na głównym deptaku miejskim Poczdamu. Wieczorem powrót do
hotelu w Rzepinie, obiadokolacja, nocleg.
23 VI Śniadanie oraz wyjazd autokarem do „Tropical Islands” (Wysp Tropikalnych) – największego tropikalnego kompleksu
wypoczynkowo-rozrywkowego Europy, będącego spełnieniem marzeń o prawdziwej tropikalnej wyspie w samym sercu
naszego kontynentu. Odpoczynek na terenie kompleksu do godzin popołudniowych. W trakcie powrotu zakupy w
centrum handlowym „A10” położonym na peryferiach Berlina. Przyjazd do hotelu, uroczysta kolacja bankietowa z DJ;
nocleg.
24 VI Śniadanie, po którym wykwaterowanie z hotelu i wyjazd autokarem na wycieczkę po Pojezierzu Lubuskim. Przejazd
malowniczymi zakątkami Puszczy Rzepińskiej oraz zwiedzanie owianych tajemniczymi legendami obiektów MRU, czyli
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (bunkry i podziemia z czasów II wojny światowej). Potem krótka wizyta w
pocysterskim XIII-wiecznym zespole klasztornym Paradyż w pobliskim Gościkowie, będącym najpopularniejszym celem
pielgrzymek na terenie Ziemi Lubuskiej. Po południu wyjazd w drogę powrotną. Powrót do Bydgoszczy (lub
Inowrocławia) w godzinach wieczornych.

Cena zawiera:
- przejazd autokarem o wysokim standardzie na trasie zgodnej
z programem;
- 4 noclegi w hotelu**+ - pokoje 2-/3-os. z łazienkami i WC;
- wyżywienie HB: 4 obiadokolacje (w tym menu bankietu),
4 śniadania;
- opiekę pilota na całej trasie z dobrą znajomością Berlina
i Poczdamu;
- podstawowe ubezpieczenie zagraniczne NNW i KL;
- opłaty drogowe i parkingowe;
- obsługa przewodnika w Kostrzynie i na terenie MRU.

Uwagi:
- uczestnicy powinni posiadać ważne paszporty lub dowody
osobiste;
- osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia, które mogą
zakłócić ich pobyt na wycieczce, winni powiadomić o tym
organizatora w celu rozszerzenia zakresu ubezpieczenia;
- kalkulacja ceny została dokonana dla 45 uczestników
(przy mniejszej ilości osób cena wycieczki może
wzrosnąć);
- jeżeli kurs € trwale przekroczy poziom 4,35 zł, całkowita
cena wycieczki może nieznacznie wzrosnąć.

Dodatkowe opłaty: bilety wstępów na terenie Niemiec – ok. 40,-€/os. dorosłą (w tym wejście do „Tropical Islands”)
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