Berlin, Drezno , Misnia , Praga

Berlin, Drezno , Misnia , Praga – 4 dni
Podróż autokarem

Dzień 1: Berlin
przyjazd do Berlina
zwiedzanie miasta: Pałac Charlottenburg,
Alexanderplatz z wieżą telewizyjną o wysokości
368 metrów, Wielki Ratusz, Fontanna Neptuna,
Nikolaiviertel (odbudowana średniowieczna
starówka), Spacer aleją Unter den Linden, Most
Zamkowy, Zbrojownia, gmach opery,
Uniwersytet, Bebelplatz, Brama
Brandenburska, Reichstag - siedziba
niemieckiego parlamentu , Checkpoint Charlie pozostałości Muru Berlińskiego, Kolumna
Zwycięstwa, Sony Center i Potsdamer Platz,
Dworzec ZOO, Tiergarten, galeria handlowe
Europa Center, ulica Ku'damm
obiadokolacja
nocleg

Dzień 2: Drezno
śniadanie
przejazd do Drezna (niem. Dresden),
zwiedzanie miasta z przewodnikiem, m.in.
Stare Miasto - Plac Teatralny wraz z
najsłynniejszą budowlą Drezna - Operą
Sempera – wspaniałym gmachem z kwadrygą,
rokokowy zespół pałacowy Zwinger wraz ze
słynną Galerią Starych Mistrzów, Kościół
Dworski (Hofkirche) i odbudowany niedawno ze
składek zebranych w ponad dwudziestu krajach
świata zabytkowy Kościół Najświętszej Maryi
Panny (Frauenkirche), przejście kamiennym
mostem na Nowe Miasto położone po drugiej
stronie Łaby, wytworna barokowa ul. Królewska
(Königstraße), pomnik konny słynnego Augusta
Mocnego przedstawionego jako „Złotego
Jeźdźca”
czas wolny na drezdeńskiej Starówce
obiadokolacja
nocleg

Dzień 3: Miśnia
śniadanie
przyjazd do Miśnii (niem. Meißen) – miasta
dawnego Królestwa Saksonii słynącego w
świecie jako ojczyzna niezwykle cennej
porcelany miśnieńskiej, zwiedzanie miasta „kolebki Saksonii” z przewodnikiem, m.in.
Państwowa Manufaktura Porcelany, górująca
nad miastem i leniwie płynącą przez nie Łabą
Katedra Miśnieńska z charakterystycznymi
trzema wieżami, późnogotycki zamek
Albrechtsburg będący symbolem miasta,
kościół Nikolaikirche (św. Mikołaja), w którym
podziwiać można największe na świecie rzeźby
z porcelany mierzące do 2,5m wysokości, czas
wolny na miśnieńskiej starówce
przejazd do Pragi
obiadokolacja
nocleg

Dzień 4: Praga
śniadanie
zwiedzanie Pragi ( Hradczany, Most Karola,
Plac Wacława, Mala Strana, Stare Miasto,
Josefov)
wyjazd w drogę powrotną

Cena objemuje

Cena nie objemuje

3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
hotele 3*
3 śniadania, 3 obiadokolacje
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW i KL
transport - autokar, dwóch kierowców,
DVD– cała trasa wycieczki, trasę
przejazdu ustala pilot

biletów wstępów - ok.30 euro i 400
czk/osoby
napojów do obiadokolacji
dopłat do pokoi 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny
40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

1630 zł/os.

1570 zł/os.

1520 zł/os.

Uwagi : Istnieje możliwość wynajęcia systemu słuchawkowego Tour Guide.
Powyższy program jest propozycją, którą można modyfikować.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
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