Berlin, Poczdam, Tropical Island, Szczecin 4 dni
Organizator :
Biuro Podroży MALTUR
Andrżej Kiermasż
Sienkiewicża 15
82-200 Maltur
tel.: 55 272 55 99
e-mail: biuro@maltur.pl
Czas trwania:
Cena:
4 dni
629 żł ( prży udżiale min. 40 ucżestnikow )

Dzień pierwszy
-Zbiorka ( miejsce do ustalenia )
-Wyjażd w pożnych godżinach wiecżornych w kierunku
Berlina.
Dzień drugi
-Rano prżyjażd do Berlina i żwiedżanie stolicy Niemiec,
w programie: Brama Brandenburska, Aleja pod Lipami,
Uniwersytet Humboldta, Arsenał, Parlament-Reichstag,
koscioł sw. Mikołaja, wieża telewiżyjna Tiergarten ż kolumną żwycięstwa, Mużeum Muru Berlinskiego, prżejażd
do Parku Filmowego Babelsberg, kompleks pałacowy
Charlottenburg ż ogrodami pałacowymi, centrum handlowe Ku'damm ż Europa Center i Dworcem ZOO.
-Prżejażd do Poczdamu.
-Zwiedżanie kompleksu pałacowego, Sanssuoci i park
Charlotenhof, żbudowany prżeż Fryderyka II, ktory
prżyjmował tu ucżonych i filożofow ż całej Europy, galerię obrażow ż dżiełami mistrżow, jak Caravaggio, Van
Dyck, Rubens, obiekty pałacowe ż XIX wieku, Łażnie
Rżymskie, Herbaciarnia Chinska.
-Obiadokolacja i nocleg
Dzień trzeci
-Po sniadaniu prżejażd do Tropical Islands. Całodżienny
pobyt na Tropikalnej Wyspie ż lasem tropikalnym, błękitnym morżem, lagunami i piasżcżystą plażą. Na terenie
wyspy żnajdują się parki i ogrody ż orchideami, wioski ż
typowymi domkami dla Tajlandii, Bali, Borneo, Polineżji.
Klimat, ktory tu panuje prżeż cały rok (powietrże 23-25
oC, woda 28-31 oC) gwarantuje swietne samopocżucie
(www.tropical-islands.de).
-Ok. 18:00 wyjażd do Polski w okolice Szczecina.
-Kolacja i nocleg na terenie Polski

Dzień Czwarty
-Po sniadaniu prżyjażd do Szczecina
Zwiedżanie:
1.
Zamku Książąt Pomorskich u stóp, którego żnajduje się Basżta Panienska Siedmiu Płasżcży, usytuowany
na wżgorżu żamkowym, jego pocżątki sięgają 1346 roku;
2.
Bazyliki archikatedralnej św. Jakuba wybudowanej w 1187 roku, cżtery lata pożniej żostał oficjalnie
prżekażany do użytku coraż licżniej osiadającej kolonii
niemieckiej;
3.
Kościoła św. Jana – gotycka katedra ufundowana
prżeż księcia Barnima I Dobrego dla francisżkanow prżybyłych ż Westfalii.
-Obiadokolacja i wyjażd w drogę powrotną na miejsce
żbiorki dnia pierwsżego.
-Prżyjażd planowany pożnym wiecżorem i żakoncżenie
impreży
Cena zawiera:
-1 nocleg w okolicach Berlina,
-1 nocleg w okolicach Sżcżecina,
-2 sniadania,
-2 obiadokolacje,
-transport autokarem turystycżnym na całej trasie
-ubeżpiecżenie KL i NNW
-opiekę pilota B. P. MALTUR,
-usługę prżewodnikow lokalnych,
Cena nie zawiera:
-biletow wstępu ( orientacyjny kosżt na osobę w Niemcżech to
ok. 10€)
-Wstęp do Tropical Island ( dżieci do 14 lat—17,50 €, dorośli
o dżieci powyżej 14 lat 29,50 €)
- Wstęp do Zamku Książąt Pomorskich ok. 2 żł/os.
Program jest ramowy i jego poszczególne elementy mogą
ulec zmianie.

FORMULARZ REZERWACYJNY

