
                           

Berlin, Poczdam, Bruksela i Tropical Islands – wycieczka szkolna

Program 5 dniowy autokarem

Zakwaterowanie
2 noclegi w hostelu w pokojach z łazienkami (1 nocleg w Brukseli oraz 1 nocleg w Berlinie)

Wyżywienie
4 śniadania kontynentalne oraz 4 obiadokolacje w restauracji typu self-service.

Transport
Komfortowym autokarem klasy turystycznej z pełnym wyposażeniem (DVD, toaleta, barek, rozkładane fotele)
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Program wycieczki
Dzień 1
Zbiórka i wyjazd z Polski ok. 7.00 Przyjazd do Tropical Islands ok. 14.00. Wejście do Tropikalnej Wyspy. 
Korzystanie bez ograniczeń ze strefy Tropikalnej. Obiadokolacja na terenie Tropikalnej Wyspy. Wyjazd 
grupy w godzinach wieczornych. Nocny przejazd przez Niemcy.

Dzień 2
Dojazd do Brukseli  w godzinach  rannych.  Śniadanie.  Zwiedzanie  Brukseli.  Zobaczymy najważniejsze  miejsca 
struktur europejskich takich jak Parlament Europejski czy Komisja Europejska, a także poznamy najważniejsze 
zabytki tego miasta, takie jak: Grand Place, Ratusz z XV wieku, słynny pomnik Manneken Pis, Pałac Królewski, 
Pałac Narodów, Park Brukselski oraz Katedrę św. Michała i św. Guduli. 
Obiadokolacja w restauracji typu self-service. 
Zakwaterowanie. Nocleg.

Dzień 3
Śniadanie.  Wykwaterowanie.  Dalsze  zwiedzanie  Brukseli.  Tego dnia  wybierzemy się  do parku  miniatur  Mini-
Europe,  gdzie w jednym miejscu poznamy największe zabytki  Europy,  a  także zwiedzimy jeden z  najbardziej 
charakterystycznych  obiektów  Brukseli,  a  mianowicie  poznamy  z  bliska  Atomium.  Do  tego  wszystkiego 
zaproponujemy Wam jeszcze niesamowitą wizytę w Planete Chocolat, gdzie poznamy od podszewki  historię i 
tajniki  rzemiosła czekoladowego, a przy okazji  popróbujemy wybornych smakołyków, czekoladek i  pralinek,  z 
których słynie na cały świat Belgia.
     
Obiadokolacja w restauracji typu self-service. Wyjazd grupy do Berlina. Nocny przejazd przez Niemcy.
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Dzień 4
Przyjazd grupy do Berlina. Śniadanie. Zwiedzanie miasta: Mur Berliński, Brama Brandenburska, Unter den Linden, 
Bundestag,  Reichstag, Potsdamer Platz, Alexanderplatz ze słynnym Światowym Zegarem, Fontanną Przyjaźni oraz 
Fernsehturm, czyli drugi najwyższy budynek w Europie. W opcji (za dopłatą) zwiedzanie Pałacu Charlottenburg 
wraz z ogrodami. Obiadokolacja. Zakwaterowanie. Nocleg.

Dzień 5
Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd do Poczdamu, miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury 
UNESCO. Zwiedzanie miasta, a w opcji (za dopłatą) Pałac i Park Sanssouci, gdzie odbyła się słynna Konferencja 
Poczdamska. Wyjazd w kierunku Polski w godzinach południowych.
Powrót grupy w godzinach wieczornych.

Uwaga: Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Pilot/opiekun grupy nie oprowadza po obiektach muzealnych ani 
parkach rozrywki. 

Oferta  zawiera  przejazd  komfortowym  autokarem,  2  noclegi,  4  śniadania  kontynentalne,  4  obiadokolacje, 
realizację programu, w tym:  bilet wstępu do Tropical Islands, Parku Mini-Europe, Atomium, Planete Chocolat, 
opiekę pilota/przedstawiciela biura oraz ubezpieczenie (KL, NNW, bagaż).

Cena nie zawiera wejść płatnych do innych obiektów wymienionych w programie, dodatkowych posiłków oraz 
wydatków własnych. 
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Dopłata do opcji 
– Bilet do Charlottenburg Palace + ogrody:  10 euro
– Bilet Pałac + ogrody Sanssouci: 11 euro

  
Informacje dodatkowe:

- Koszt ubezpieczenia na wypadek rezygnacji wynosi 45 zł. Ubezpieczenie jest ważne przy udokumentowanej 
chorobie lub innego zajścia nagłego wchodzącego w zakres ubezpieczenia. Ubezpieczenie to zostanie wykupione 
po wpłacie zaliczki za wycieczkę oraz otrzymaniu dopłaty za ubezpieczenie i otrzymaniu imiennej listy uczestnika/
ów wraz z datą urodzenia. Zgłoszenia osób wraz z dopłatą przyjmowane są do 5 dni od dnia podpisania umówy.
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