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Wycieczka dla grup do Berlina i Poczdamu - 2 dni
symbol oferty: AGA-BER-POC-2DN

PROGRAM:
WYCIECZKA DLA GRUP DO BERLINA I POCZDAMU - 2 DNI:
Berlin to metropolia kultury i nowych trendów, przyciągająca gości z całego świata. Niepowtarzalną, fascynującą
atmosferę tego miasta tworzą renomowane muzea, galerie sztuki, teatry, imprezy kulturalne zasługujące na miano
wydarzeń światowej kultury, a także zaskakująca subkultura z jej legendarnym życiem nocnym. Czarującą
atmosferę Poczdamu, leżącego vis-á-vis Berlina, najlepiej poznać podczas zwiedzania zaliczanych do UNESCO,
przepięknych pałaców rezydencji Sanssouci.

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień
Wyjazd we wczesnych godzinach rannych w kierunku Niemiec. Przyjazd do Berlina. Zwiedzanie miasta zacznie się
od Alexanderplatz z zegarem Weltzeituhr podającym aktualny czas w wielu miejscach na świecie. Symbolem placu
jest Czerwony Ratusz oraz Wieża Telewizyjna z obrotowym tarasem widokowym. Następnie spacer aleją Unter den
Linden z imponującą katedrą protestancką, zamkiem i uniwersytetem. Warto zwiedzić imponujące wnętrza katedry,
grobowce oraz spojrzeć na panoramę miasta z widocznej z oddali kopuły o średnicy 33 metrów. Zobaczymy Wyspę
Muzeów znaną z niesamowitej antycznej kolekcji z bramą Isztar na czele. Obowiązkowym punktem wycieczki jest
przejście przez Bramę Brandenburską obok siedziby niemieckiego rządu - Reichstag. Odwiedzimy także kultowe
przejście graniczne Checkpoint Charlie i fragmenty Muru Berlińskiego oraz Potsdamer Platz z supernowoczesną
architekturą. Na pożegnanie miasta udamy się reprezentacyjną ulicą Berlina Zachodniego - Kurfurstendamm z
kościołem Pamięci, z nietypowo zachowaną wieżą, która przypomina o skutkach wojny. Obiadokolacja Przejazd do
hotelu na nocleg.
2 dzień
Śniadanie, przejazd do Poczdamu. Zwiedzanie rozpocznie się od pałacu Cecylienhof, gdzie podpisano Układ
Poczdamski. Następnie przejazd na zwiedzanie ogrodów i wnętrz pałacu Sanssouci. Dzień zakończymy spacerem
malowniczymi uliczkami zabytkowego centrum – Alter Markt . Wyjazd do Polski. Powrót w godzinach wieczornych

DODATKOWE UWAGI i PROPOZYCJE:
- Poczdam - rejs statkiem po Haweli szlakiem UNESCO 3 godziny
- Filmpark Babelsberg w Poczdamie - w utworzonej w 1912 roku wytwórni filmów powstały takie arcydzieła jak
Metropolis czy Błękitny Anioł.
- Integracja przy muzyce: "Biesiada Bawarska" w stylowej restauracji w centrum Berlina z muzyką na żywo.
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CENA:
od 339 PLN/os przy grupie powyżej 55 uczestników
od 369 PLN/os przy grupie powyżej 45 uczestników
od 499 PLN/os przy grupie powyżej 30 uczestników
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