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Poznań, Berlin i „TROPICAL ISLANDS” (nocleg w Polsce)
Cena: od 495 zł

ZAKWATEROWANIE: w hotelu położonym ok 25 km od granicy niemiecko-polskiej, pokoje 2.3.4
osobowe z łazienkami i TV. W budynku znajduje się sala kominkowa i jadalnia.
TERMIN

do ustalenia

MIEJSCE WYJAZDU

do ustalenia

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

ŚWIADCZENIA NIEZAWARTE W CENIE

2 noclegi, 2 śniadania. 2 suche prowianty, 2
obiadokolacje,
opiekę
pilota-przewodnika,
ubezpieczenie grupy w Polsce NNW 3000 zł i
zagranicą NNW 3000 Eu i KL 15000 Eu w TU
Europa, dojazd i powrót autokarem lub busem o
standardzie turystycznym, podatek Vat Marża,
program i
rezerwacje.
Bilety wstępu, ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji, posiłek w „Tropical Islands”

Dodatkowe informacje
pa_czas-trwania:
Bilety wstępu: ok. 3 zł/os + 15 eu/os
Uwagi: Ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie. Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.Przedstawiony program jest naszą propozycją, którą można modyfikować. Warunkiem
uczestnictwa jest posiadanie paszportu lub dowodu osobistego

Program
Dzień 1
Wyjazd w godzinach rannych, dojazd do Poznania, zwiedzanie stolicy Wielkopolski z przewodnikiem:
Ostrów Tumski z pierwszą katedrą na ziemiach polskich (ok 3 zł/os), Stary Rynek z Ratuszem ze
słynnymi koziołkami, kościół farny św Marii Magdaleny, Wzgórze Przemysła – Zamek Królewski (z
zewnątrz), Dzielnica Cesarska z Cesarskim Zamkiem, przejazd w okolice granicy niemiecko-polskiej,
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2
Śniadanie, rozdanie suchego prowiantu, przejazd do Berlina zwiedzanie miasta z przewodnikiem:
Aleksanderplatz z Fontaną Przyjaźni i Zegarem Świata, zamek Charlottenburg – barokowa rezydencja
królów pruskich z XVII w. (z zewnątrz), Plac Poczdamski, gdzie możemy podziwiać supernowoczesną
architekturę stworzoną przez wybitnych architektów, bulwar Kurfuerstendamm, Reichstag z kopułą (z
zewnątrz), oglądanie fragmentów Muru Berlińskiego oraz Bramy Brandenburskiej i wiele innych
ciekawych miejsc i zabytków w stolicy Niemiec, powrót do Polski, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3
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Śniadanie, wykwaterowanie, rozdanie suchego prowiantu, przejazd do „Tropical Island” – strefa
tropikalna i zjeżdżalnie wodne (ok. 15 eu/os + ew. posiłek ok 9 eu/os). To miejsce przyciąga
piaszczystą plażą, największym lasem tropikalnym pod zadaszeniem oraz lazurową wodą. Stwarza
klimat prawdziwego tropiku w środku Europy, wyjazd do Polski.

Dzień 4
Powrót w godzinach nocnych.
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