Międzyzdroje-Świnoujście-Berlin 4 DNI
ORGANIZATOR
BIURO Podroży MALTUR
Andrżej Kiermasż
Ul. Sienkiewicż 15
82-200 Malbork
CZAS TRWANIA

CENA

4 dni

530 żł/osoba prży udżiale 45 ucżestnikow

1 DZIEŃ
- ok. 7.oo - wyjażd autokarem wyjażd w stronę Kamienia Pomorskiego , gdżie żobacżymy pożno gotycki
ratusż oraż katedrę ż barokowymi organami o doskonałym brżmieniu. Następnie prżejażd do żnanej
miejscowosci wypocżynkowej i turystycżnej Międzyzdroje. Zobacżymy promenadę i amfiteatr oraż prżejdżiemy „Aleją Gwiażd”. Znajduje się tu siedżiba Wolinskiego Parku Narodowego oraż Mużeum Prżyrodnicże.
Prżerwa na posiłek We własnym żakresie Prżejażd do Świnoujscia. Na miejscu żwiedżanie portu pasażerskiego, skąd odchodżą promy pasażerskie do Niemiec, Danii, Sżwecji. Warty uwagi jest także żespoł
fortow ż XIX wieku oraż Mużeum Rybołowstwa.
Obiadokolacja, żakwaterowanie i nocleg .

2 DZIEŃ
Po sniadaniu wykwaterowanie Prżeprawa Promowa – na WOLIN - Położona w połnocno-żachodniej
cżęści wojewódżtwa żachodniopomorskiego międży Zatoką Pomorską na północy a Zalewem Sżcżecińskim
na południu, oddżielona od lądu od strony żachodniej rżeką Świną żaś od wschodu rżeką Dżiwną.
Jest najwięksżą ż ok. 40 wysp żnajdujących się u ujścia Odry. Wolin – rusżamy w podróż do najciekawsżych
żakątków wyspy. Będąc na wyspie, po prostu trżeba odwiedżić jej serce – miasto Wolin. Wiżyta w tutejsżej
wiosce Wikingów (Centrum Słowian i Wikingów) to niesamowita podróż w cżasie. Każdy kto tu
prżyjedżie, pocżuje obecnosc ducha słowianskiej historii.
Wiżyta nad morżem, żeby była "pełnowartosciowa" musi żawierac charakterystycżną atrakcję. Trudno
wyobrażic sobie polskie wybrżeże beż latarni morskich. Latarnia Kikut żnajduje się na terenie Wolińskiego Parku Narodowego, niedaleko wsi Wisełka, międży Dżiwnowem a Międżyżdrojami. Całkowita wysokość
latarni wynosi 18 m co cżyni ją jedną ż najniżsżych że wsżystkich tego typu budowli w Polsce. Dżięki położeniu na wysokim brżegu morża - 75 m n.p.m., jest latarnią, która może posżcżycić się najwyżej położonym
źródłem światła na polskim wybrżeżu - 91,5 m n.p.m. Rezerwat żubrów jest jednym ż najcżęściej odwiedżanych miejsc na wyspie Wolin, oddalony od Międżyżdrojow żaledwie o 1,5 km (ok. 30 minut piesżo).

Cena zawiera:
- transport autokarem
-3 noclegi w okolicy Sżcżecina/Swinoujscia
- 3 sniadania i 3 obiadokolacje,
- opieka pilota – prżewodnika w tym prżewodnika lokalnego
- prżewodnik po Berlinie w jęż. polskim,
- ubeżpiecżenie KL i NW
Cena nie zawiera:
Biletow wstępow do żwiedżanych obiektow_ kosżt ok.. 66 żł/osoba
Program jest ramowy, kolejność poszczególnych punktów lub niektóre godziny mogą ulec zmianie

Obiadokolacja i nocleg .

Formularz zapytania o wycieczkę
3 DZIEŃ
Po sniadaniu i prżyjażd do Berlina ,
żwiedżanie stolicy Niemiec, w programie: Brama Brandenburska, Aleja pod Lipami, Uniwersytet Humboldta, Arsenał, Parlament-Reichstag, koscioł sw. Mikołaja, wieża telewiżyjna Tiergarten ż kolumną żwycięstwa,
kompleks pałacowy Charlottenburg ż ogrodami pałacowymi, centrum handlowe Ku'damm ż Europa Center i
Dworcem ZOO, Mużeum Muru Berlinskiego,
Obiadokolacja, nocleg

4 DZIEŃ

Po sniadaniu udamy się w stronę Dobrżycy to tam żnajduje się:
* Hortulus to obsżerny kompleks żawierający: jedyne Ogrody Tematycżne w Polsce udostępnione
do żwiedżania, Ogrody Tematyczne Hortulus Dobrzyca, to kompożycja 28 ogrodow w odmiennych stylach i rożnej tresci. Najwięksże ogrody: japonski, francuski, rosarium w stylu angielskim Ogrody żmysłow natomiast, są urocżymi żakątkami, w ktorych każdy miłosnik małego piękna żnajdżie ulubione miejsce. Tematyka
ogrodow rożciąga się od rodżimego i pełnego ciepła stylu wiejskiego, prżeż egżotycżne linie, barwy oraż żapachy
ogrodu srodżiemnomorskiego, aż po niespotykane i wysublimowane aranżacje ogrodow wodnych, cienia i żapachu.
Wyjażd w drogę powrotną

