
Poznań-Berlin-Tropical Islands

Termin: do ustalenia

Dzień 1
• wyjazd spod szkoły w godzinach rannych
• przyjazd bezpośredni do Berlina
• zwiedzanie miasta w formie spaceru, m.in.: Brama Brandenburska, budynek Reichstagu 

z wejściem na taras z kopułą na dachu budynku, z którego roztacza się piękny widok na całe
miasto (w miarę dostępności), historyczne fragmenty Muru Berlińskiego, Alexanderplatz 
z Wieżą Telewizyjną liczącą 368 metrów wysokości (oficjalnie najwyższy budynek w 
Europie), Wyspa Muzeów, spacer Kurfurstendammstree

• zwiedzanie Muzeum Techniki, który prezentuje ukryte w labiryncie korytarzy samoloty, 
statki, motocykle i lokomotywy - punkt obowiązkowy, zwłaszcza dla chłopców

• zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg

Dzień 2
• śniadanie
• przejazd do Poczdamu - miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury 

UNESCO, spacer po mieście podczas którego zobaczymy m.in.
• Park Filmowy Babelsberg - najstarszy ośrodek filmowy w centrum Europy. Na 

odwiedzających czeka ponad 20 różnych atrakcji. Można zobaczyć tu m.in. pokazy 
kaskaderskie, miasteczko filmowe-kto i z czego buduje dekoracje, poznać tajniki 
charakteryzacji i kostiumografii. Na koniec szalona zabawa w parku rozrywki

• obiadokolacja, nocleg

Dzień 3
• śniadanie, wykwaterowanie grupy
• przejazd do Tropical Islands
• pobyt w największej w Europie tropikalnej krainie. Jedyne takie miejsce oferujące słońce, 

plażę i niesamowitą zabawę korzystając z licznych zjeżdżalni, wodospadów, grot skalnych, 
morskich prądów, rwących rzek i wielu innych fascynujących atrakcji. Temperatura wody 
ma tutaj ok. 28-30 stopni, a wilgotność powietrza na wyspie wynosi 40-60%. Tutaj lato 
panuje przez cały rok!

• powrót pod szkołę w godzinach wieczornych/nocnych
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Cena: dla grupy liczącej 35-39 osób pełnopłatnych + 3 opiekunów bezpłatnie – 
659 zł/os

 dla grupy liczącej 40-44 osób pełnopłatnych + 3 opiekunów bezpłatnie – 
619 zł/os

 
Cena zawiera: transport autokarem, zakwaterowanie (2 noclegi w Berlinie w hostelu w pokojach 
wieloosobowych, możliwe łózka piętrowe), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje), opiekę 
pilota od rozpoczęcia do zakończenia wycieczki, ubezpieczenie AXA „Kontynenty” KL 10 000 
EUR + NNW do 2 000 EUR, bilety wstępu dla opiekunów

Cena nie zawiera:
posiłków tranzytowych, obowiązkowej opłaty programowej (obejmującej bilety wstępów do Parku 
Filmowego Babelsberg i Tropical Islands) w cenie ok. 40 EUR/os, dodatkowych wejść i świadczeń 
niezawartych w programie. Dodatkowo uczestników obowiązuje kaucja zwrotna, płatna w hostelu 
w cenie 10 EUR/os

Cena kalkulowana przy kursie EUR nieprzekraczającym 4,3 PLN. Mniejsze bądź większe grupy 
kalkulujemy indywidualnie.

W zależności od warunków atmosferycznych program może ulec zmianie.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.

Oferta ważna do 01.03.19.
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