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WYCIECZKA AUTOKAROWA

BERLIN i POCZDAM

Berlin, stolica Niemiec – jest interesującym celem podróży niezależnie od pory roku. Nie ma
drugiego takiego europejskiego miasta w którym historia i przyszłość są sobie tak bliskie. Berlin
jest pełen kontrastów, które są widoczne w architekturze jak i również w stylu życia i to właśnie
powoduje, że Berlina nie da się pomylić z żadnym innym miastem. Berlin zachęca do odwiedzin
szeroką paletą imprez kulturalnych i artystycznych. Podczas zwiedzania licznych muzeów i wystaw
mogą państwo poznać skarby kulturalne stolicy. Po wyczerpujących zakupach albo długim
spacerze można zafundować sobie mały odpoczynek w którejś z licznych kawiarni naszego miasta.
1 dzień:
2.00 - wyjazd autokarem z Malborka do Berlina.
10.00 - przyjazd do Berlina i samodzielne zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej - to jedno z
największych tego typu muzeów na świecie – w jego zbiorach znajduje się ponad 30 milionów eksponatów
zoologicznych, botanicznych, paleontologicznych oraz z dziedzin pokrewnych. Główną atrakcją muzeum jest
największy na świecie zrekonstruowany szkielet branchiozaura. Okaz ma ponad 11 metrów wysokości i 22
metry długości i robi olbrzymie wrażenie.
12.00 - przyjazd na parking Bahnhof ZOO i do godz. 14.00 - tej zwiedzanie Aquarium ZOO Tiergarten -

Berlińskie akwarium oferuje młodszym miłośnikom podwodnych zwierząt mnóstwo atrakcji. Karpie Koi popularne japońskie karpie Koi to specjalne wydarzenie dla dzieci – można je dotknąć, pogłaskać itd.
Krokodyle i ich tropikalny krajobraz - wędrując przez drewniany most można zwiedzić i obserwować m.in.
wspomniany już gawial gangesowy, żółwie czy aligatory. Piranie, arapaimy, ryby z rodzin najeżkowatych itd.
– Pięknie, kolorowo, zjawiskowo.

14.00 - spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta. W programie m.in.: (kolejność
zwiedzania może ulec zmianie)
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche (Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma): ewangelicka świątynia,
zbudowana na zlecenie cesarza Wilhelma II. Po bombardowaniach w 1943 roku całkowicie zniszczona.
ZOO Bahnhof (Dworzec kolejowy przy Ogrodzie Zoologicznym): jedna z najbardziej rozpoznawalnych stacji w
Europie. Popularności przysporzyła mu dokumentalna książka "My dzieci z Dworca Zoo" autorstwa Christiane F.
(1979) oraz utwór nagrany przez U2 "Zoo Station" z 1991 r. Dodatkowo przejazd przez Plac Poczdamski, Wieża
TV (z zewnątrz), itd.
Reichstag z zewnątrz (przy wcześniejszej rezerwacji możliwość bezpłatnego wejścia na kopułę Reichstagu)
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche (Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma): ewangelicka świątynia,
zbudowana na zlecenie cesarza Wilhelma II. Po bombardowaniach w 1943 roku prawie całkowicie
zniszczona. Pozostawiono fragment głównej wieży jako symbol antywojenny.
Brandenburger Tor (Brama Brandenburska): jedna z najbardziej charakterystycznych budowli
Berlina, która pochodzi z XVIII wieku. Zbudowana po śmierci króla Fryderyka II, by uczcić jego dokonania.
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Dziś odrestaurowana brama zwieńczona kwadrygą powożoną przez boginię Nike stała się symbolem Pokoju i
Wolności. Spacer po Parisier Platz.

Spacer do Pomnika Pomordowanych Żydów Europy

Unter den Linden
Nazwa głównej ulicy Berlina, została nadana ze względu na liczne lipy, które rosną po obu stronach
bulwaru i na centralnym pasie. Jedna z najpiękniejszych alei miasta rozciąga się od Wyspy Muzeów do Bramy
Brandenburskiej. Stoją przy niej słynne budynki – Uniwersytet Humboldta, Opera Państwowa, Katedra
Berlińska, Niemieckie Muzeum Historyczne, Pałac Wilhelma
17.00 - przejazd na Alexanderplatz (Plac Aleksandra): centralny węzeł komunikacyjny we wschodniej
części Berlina. Zwiedzanie i czas wolny na zakup pamiątek.

19.00 - przejazd i zakwaterowanie w hotelu/hostelu ** w Berlinie. Pokoje 2-3 osobowe z
łazienkami. Obiadokolacja i nocleg.

2 dzień:
9.00 - po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Centrum Berlina.
10.00 - 12.00 - Spacer po Muzealnej Wyspie i zwiedzanie:
Katedra Berlińska - ewangelicka katedra, znajdująca się w Berlinie, w dzielnicy Mitte, na Wyspie
Muzeów. Została zbudowana w latach 1894-1905 według projektu architekta Juliusa Carla
Raschdorffa w eklektycznym połączeniu form nawiązujących do renesansu i do baroku.
Altes Museum – wystawa: grecka i rzymska sztuka i rzeźba, sztuka Etrusków, Muzeum Egiptu i
kolekcja papirusów;
Pergamonmuseum - Antyczna kolekcja: Stary Pergamon, Brama targowa z Miletu, sztuka
islamska, Maschatta Facade z Jordanu, sztuka Sumerian, Babilonu, Assyrian, Wschodniej Anatolii.
Neues Museum - prezentujące sztukę współczesną.
12.30 - wyjazd z Berlina do Poczdamu, zwiedzanie kompleksu pałacowego Sanssuoci i ogrodów
pałacowych. Sanssouci, słynne ustronie Fryderyka Wielkiego, rozciąga się dwa kilometry na
zachód od centrum miasta. Jego ogrody i pałace przyciągają do Poczdamu najwięcej turystów. W
1744 r. Fryderyk (który nie darzył zbyt wielkim uczuciem ani stolicy państwa, Berlina, ani swej
żony, królowej Elżbiety Krystyny) zlecił wybudowanie rezydencji, w której mógłby żyć sanssouci,
co w używanym na dworze języku francuskim znaczy „bez trosk”. Czas wolny i zakup pamiątek.
Spacer po malowniczych, zabytkowych uliczkach centrum Poczdamu.
ok. 17.00 - wyjazd w drogę powrotną. Obiad w Polsce.

3 dzień:
Planowany przyjazd do Malborka ok. 01.00

Cena: 750 zł od osoby – przy grupie 45 osobowej plus 4 opiekunów
Cena







zawiera:
przejazd komfortowym autokarem turystycznym (2 kierowców)
1 noclegi w hotelu/hostelu** w Berlinie w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami
1 śniadanie i 1 obiadokolację, 1 obiad w drodze powrotnej
opiekę pilota na całej trasie,
przewodnika w Berlinie w j. polskim 2 dni
ubezpieczenie Kl i NW Tramp TU „Uniqa”
 podatek vat, opłaty autostradowe, parkingi
 koszty wstępu do obiektów zwiedzanych: Aquarium ZOO, Muzeum Naturalne, Pergamon
Muzeum lub Altes Museum - zwiedzanie z przewodnikiem.

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie!
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