Berlin i bałtyckie wyspy

Berlin i bałtyckie wyspy – 4 dni
Podróż autokarem

Dzień 1: Szczecin
rano wyjazd do Szczecina
po południu zwiedzanie Szczecina: pięknie
położoną na wysokiej skarpie starówkę, Zamek
Książąt Pomorskich, spacer Wałami Chrobrego
zakwaterowanie w hotelu
obiadokolacja
nocleg

Dzień 2: Berlin
śniadanie
przejazd do Berlina
zwiedzanie Berlina: 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
powrót do Szczecina
obiadokolacja
nocleg

Dzień 3: Wyspa Uznam
śniadanie
przejazd na Wyspę Uznam
przejazd przez Pudagla i tereny Natur-Parku
wyspy Uznam
Wolgast (Wołogoszcz) dawna stolica księstwa
Pomorskiego Wołogosko- Słupskiego piękne
zabytkowe miasteczko położone przy ujściu
rzeki Peenestorm zwane miastem bramą wyspy
Uznam. Dwa mosty łączące wyspę ze stałym
lądem w tym jeden zwodzony, gotyckie
kamieniczki i mury obronne gotycki kościół pw.
Św. Piotra, Ratusz miejski, muzeum historyczne
. Następnie przejazd do Peenemünde
Peenemünde miejscowość gdzie w 1939 roku
powstał Niemiecki Wojskowy Zakład
Doświadczalny nad nową technologią
Rakietową i poligon doświadczalny, na którym
testowano broń V. Zwiedzanie muzeum broni
rakietowej V1 i V2 znajdujące się na terenie
dawnej elektrowni oraz oglądanie filmu na
temat: "Historia broni rakietowo - odrzutowej w
czasie II Wojny Światowej". W muzeum
zobaczymy też eksponaty militarne z różnych
okresów historii Niemiec. Zwiedzanie okrętu
podwodnego Juliett V-461. Przejazd do Koserow
Koserow znane niemieckie kąpielisko gdzie
znajduje się największe zwężenie wyspy Uznam
około 100 m szerokości i najwyższe wzniesienie
wyspy Uznam - klif Streckelsberg 54 m n.p.m. z
widokiem aż po Świnoujście
zwiedzanie trzech nadmorskich cesarskich
kurortów Bansin, Heringsdorf i Ahlbeck spacer po ok. 20 minut
powrót do hotelu
obiadokolacja
nocleg

Dzień 4: Wyspa Wolin
śniadanie
przejazd na Wyspę Wolin: żubry w Wolińskim
Parku Narodowym, spacer wzdłuż
malowniczego klifu, Jezioro Turkusowe
Międzyzdroje - jeden z najbardziej
renomowanych nadmorskich kurortów;
„Promenada Gwiazd” z odciskami dłoni
znanych aktorów
przejazd w drogę powrotną
zakończenie imprezy

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. 25 euro/osoby i 20
zł/osoby
dopłat do pokoi 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny
40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

920 zł/os.

880 zł/os.

850 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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