WYCIECZKA 2 DNIOWA

SZPREWALD – POCZDAM
NIEMIECKA WENECJA
Dzień I
zbiórka uczestników o godz. 07:00
śniadanie, przejazd do Poczdamu
zwiedzanie zespołu parkowo-pałacowego SANSSOUCI
spacer po Alexandrówce – dawnej kolonii rosyjskiej – osiedlu dawnego chóru rosyjskiego
Cecilienhof – miejscu obrad w 1945 roku konferencji poczdamskiej, gdzie ukształtowano
między innymi powojenny „kształt” i politykę Niemiec
 1,5 godziny rejs statkiem po kanałach rzeki Haweli, podczas którego można podziwiać
królestwo zielonych ogrodów Poczdamu wplątanych pomiędzy liczne pałace i jeziora
 czas wolny w zabytkowej, historycznej Dzielnicy Holenderskiej
 przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja






Dzień II
 śniadanie,
 przyjazd do Szprewaldu na przystań wodną - spływ łódkami po labiryncie lasów i kanałów. Ten
wyjątkowy rozlewiskowy krajobraz chroniony jest jako Rezerwat Biosfery UNESCO. Wizyta
w wiosce Serbołużyczan – skansenie, dzięki któremu można poznać tradycję i kulturę tego
słowiańskiego ludu. Okazja do skosztowania miejscowych destylatów.
 spacer po „skrytej stolicy Szprewaldu” Lübenau, najpiękniejszym mieście krainy Serbołużyczan
 przerwa na tradycyjnym bazarze ogórkowym, gdzie można posmakować słynnych
szprewaldzkich ogórków, które budzą zachwyt nie tylko w Niemczech. Wystąpiły też w komedii
„Good bye Lenin”.
 przejazd do Parku Mużakowskiego, inaczej Park Muskau, przez który przebiega korytem Nysy
Łużyckiej polsko-niemiecka granica. Jego obszar, obejmujący łącznie przeszło 700 ha,
podzielony jest asymetrycznie rzeką pomiędzy niemiecki Bad Muskau (Saksonia) i polską
Łęknicę (woj. lubuskie). Obie części łączą dwa mosty parkowe, Most Podwójny oraz Most
Angielski. W 2004 r. został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 powrót do Dopiewa, obiadokolacja na trasie, powrót ok. godz. 22:00

CENA 399 zł
Świadczenia zawarte w cenie:






1 nocleg po stronie polskiej w pokojach 2 osobowych z łazienką (rodzaj obiektu noclegowego
wybierany w zależności od wybranego terminu)
przejazd komfortowym autokarem
wyżywienie: 1 śniadanie i 2 obiadokolacje
opieka licencjonowanego pilota-przewodnika
ubezpieczenie PZU - NNW, KL
Bilety wstępu dodatkowo 30 € /os. (bez rejsu w Poczdamie 18 €)
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WYCIECZKA 1 DNIOWA

SZPREWALD – POCZDAM
NIEMIECKA WENECJA
 zbiórka uczestników o godz. 05:00
 przyjazd do Szprewaldu na przystań wodną - spływ łódkami po labiryncie lasów i kanałów. Ten
wyjątkowy rozlewiskowy krajobraz chroniony jest jako Rezerwat Biosfery UNESCO. Wizyta
w wiosce Serbołużyczan – skansenie, dzięki któremu można poznać tradycję i kulturę tego
słowiańskiego ludu. Uczestnicy płyną łodziami owinięci w specjalne koce trzymając
klimatyczne pochodnie!
 spacer po „skrytej stolicy Szprewaldu” Lübenau, najpiękniejszym mieście krainy Serbołużyczan
 przerwa

na

tradycyjnym

bazarze

ogórkowym,

gdzie

można

posmakować

słynnych

szprewaldzkich ogórków, które budzą zachwyt nie tylko w Niemczech. Wystąpiły też w komedii
„Good bye Lenin”.
 przejazd do Poczdamu stolicy Brandenburgii
 spacer po zespole parkowo-pałacowym SANSSOUCI, następnie Alexandrówka – dawna
kolonia rosyjska – osiedle dawnego chóru rosyjskiego
 Cecilienhof – miejscu obrad w 1945 roku konferencji poczdamskiej, gdzie ukształtowano
między innymi powojenny „kształt” i politykę Niemiec
 czas wolny w zabytkowej, Dzielnicy Holenderskiej – Jarmark Bożonarodzeniowy
 powrót do Poznania ok. godz. 22:30

CENA za osobę: 160 zł + 15 EURO - grupa min. 26 os. + 2 opiekunów
CENA za osobę: 120 zł + 15 EURO - grupa min. 45 os. + 3 opiekunów
Świadczenia zawarte w cenie:






opieka licencjonowanego pilota-przewodnika
przejazd komfortowym autokarem
realizacja programu zwiedzania
rejs po kanałach Szprewaldu
ubezpieczenie PZU - NNW, KL

HEIDE PARK
wycieczka 1 dniowa
termin wyjazdu zależny od warunków pogodowych

HEIDE PARK – www.heide-park.de - największy park rozrywki w północnych Niemczech.
Najwyższą i największą kolejką górską parku jest Collossos, która została zapisana do księgi
rekordów Guinnessa jako drewniana kolejka o największym kącie pierwszego spadku (61°).
Najszybszą kolejką jest Desert Race, która posiada napęd hydrauliczny. W ciągu 2,4 s
przyspiesza do 100 km/h.
Ramowy program wyjazdu:
Dzień I




zbiórka na parkingu przy szkole ok. godz. 02:30,
całodzienny pobyt w centrum rozrywki Heide Park
przyjazd na miejsce ok. godz. 24:00

Cena 170 zł + 19 €
Świadczenia zawarte w cenie:
 przejazd komfortowym autokarem
 opieka pilota polskojęzycznego podczas całego wyjazdu, realizacja wszystkich
świadczeń organizacyjnych,
 ubezpieczenie KL, NNW
 BILET WSTĘPU DO HEIDE PARKU
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WYCIECZKA 3 dniowa

BERLIN – POCZDAM
Dzień I
 przejazd do Berlina, zwiedzanie Muru Berlińskiego,
 wizyta w Muzeum Egipskim
 zwiedzanie miasta z przewodnikiem: osobliwości ulicy Unter den Linden – między innymi:
Nikolaiviertel, Wyspa Muzeów, Katedra Berlińska, Bebelplatz, Opera Gandarmenmarkt,
Katedra Niemiecka, Francuska, Konzerthaus, Brama Brandenburska, Siegesäule, Tiergarten,
pomnik pamięci ofiar Holokaustu
 MUZEUM TECHNIKI + MULTIMEDIALNE SPECTRUM
 zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
Dzień II
 wizyta w Muzeum Pergamońskim
 zwiedzanie miasta z przewodnikiem cd.: centralny punkt miasta – Alexanderplatz -

możliwość wejścia do sklepu PRIMARK
 Reichstag – wejście na kopułę widokową
 Plac Poczdamski wraz z Berlińską Aleją Gwiazd
 przejazd do dzielnicy Charlottenburg, Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma, następnie czas
do dyspozycji - Kudamm, Europa Center, KaDeWe
 wieczorny spacer po nowoczesnym, pięknie oświetlonym Berlnie!
Dzień III
śniadanie,
przejazd do Poczdamu
spacer po zespole parkowo-pałacowym SANSSOUCI
Alexandrówka – kolonia rosyjska – osiedle dawnego chóru rosyjskiego
Cecilienhof – miejsce obrad w 1945 roku konferencji poczdamskiej, gdzie ukształtowano
między innymi powojenny „kształt” i politykę Niemiec
 pobyt w Parku Rozrywki Babelsberg – www.filmpark-babelsberg.de
 czas do dyspozycji w znanej Dzielnicy Holenderskiej, wyjazd w drogę powrotną
 powrót na miejsce ok. godz. 21:00






Cena: 499 zł + 13 EUR – min. 45 uczestników + 3 opiekunów
W cenie zawarte:
 przejazd komfortowym autokarem
 opieka wykwalifikowanego pilota na trasie oraz podczas pobytu
 2 noclegi w niemieckim schronisku młodzieżowym o podwyższonym standardzie
 wyżywienie - 2 śniadania + 2 obiadokolacje
 wszystkie bilety wstępu
 ubezpieczenie KL + NNW
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Przeżyjcie niezapomnianą przygodę w blasku
bożonarodzeniowych świateł – odwiedźcie Berlińskie Jarmarki.

JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE
Rozkoszujcie się zimową magią Berlina i dajcie się zaczarować nostalgicznym
kulisom Gendarmenmarktu - jednego z najbardziej fascynujących jarmarków
miasta. To tutaj, na ponad 50 tradycyjnych jarmarkach czekają na Was niezliczone
możliwości zakupowe, wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne, a towarzyszące
temu nastrojowe koncerty adwentowe w pełni wprowadzą
w nadchodzący czas Bożego Narodzenia.
Program wyjazdu:

 zbiórka uczestników o godz. 06:00
 przejazd do Berlina, pamiątkowe zdjęcia przy Murze Berlińskim
 Muzeum Egipskie lub Pergamońskie
 zwiedzanie miasta z przewodnikiem: osobliwości ulicy Unter den Linden Wyspa Muzeów, Katedra, Bebelplatz, Opera Berlińska, Neue Wache, Katedra
Niemiecka, Francuska, Konzerthaus
 pobyt na jarmarku przy Alexanderplatz, możliwość wejścia do sklepu PRIMARK
 zwiedzanie miasta cd.: Brama Brandenburska, Reichstag, pomnik pamięci
ofiar Holokaustu, Siegesäule
 czas w Berlińskich Arkadach – Plac Poczdamski – jarmark
 wizyta w MUZEUM TECHNIKI oraz MULTIMEDIALNYM SPECTRUM
 przejazd do dzielnicy Charlottenburg, zwiedzanie Kościoła Pamięci Cesarza
Wilhelma, czas na zakupy i jarmarki - Kudamm, Europa Center, KaDeWe
 powrót na miejsce o godz. 22:30

Termin: CENA 100 ZŁ
Świadczenia zawarte w cenie:





przejazd komfortowym autokarem
opiekę wykwalifikowanego pilota-przewodnika
ubezpieczenie KL 40.000 PLN, NNW 10.000PLN
realizacja programu zwiedzania
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DREZNO i MIŚNIA 1 dzień
Program wyjazdu
 zbiórka uczestników godz. 04:30, wyjazd w kierunku Saksonii
 przyjazd do Miśni - kolebki Saksonii i stolicy porcelany – spacer po pięknie
zachowanej i odrestaurowanej średniowiecznej starówce; pójdziemy wąskimi
uliczki wspinając się między kamienicami stromo na górę zamkową z Albrechtsburg,
gdzie tronuje gotycka Katedra Miśnieńska
 pokaz wyrobu Miśnieńskiej Porcelany (w języku polskim)
 przejazd do Drezna, po drodze postój na zdjęcia przy kompleksie pałacowym
Moritzburg, tzw. Pałacu na wodzie, nazywanym jednym z najpiękniejszych celów
wycieczek drezdeńczyków.
 Drezno: zwiedzanie miasta z przewodnikiem - Starówka Drezna, pieszo. Zobaczymy
słynne zabytki miasta, znane na całym świecie - barokowy pałac Zwinger, Plac
Teatralny z Operą, kościoły - Katedra i Kościół Mariacki, renesansowy Zamek
Rezydencyjny, w pobliżu porcelanowa ściana z orszakiem książąt i królów
saksońskich.
 wizyta w Najpiękniejszym Sklepie Mlecznym oraz najsłynniejszym na świecie sklepie
z setkami gatunków musztardy - degustacja
 czas wolny na zakupy oraz posiłek we własnym zakresie
 zbiórka, wyjazd do Poznania, powrót ok. 23:30

Cena: 140 zł + 7 €
Świadczenia zawarte w cenie:
 przejazd komfortowym autokarem
 opieka wykwalifikowanego pilota-przewodnika w Dreźnie i Miśni
 ubezpieczenie KL 40.000 PLN oraz NNW 10.000 PLN
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Drezno i Szwajcaria Saksońska
wycieczka 1 dniowa

 zbiórka uczestników godz. 05:00, wyjazd w kierunku Drezna
 przyjazd do Szwajcarii Saksońskiej – romantyczna wycieczka nad Łabą, wzdłuż
winnego szlaku z widokiem na niezwykły pejzaż górski - charakterystyczne formacje
skał piaskowca, wyglądające jak Góry Stołowe lub mały kanion w Ameryce.
Most Baszty – symbol Szwajcarii Saksońskiej, wiszący nad wielką przepaścią jest
jedną z wielu atrakcji tego regionu. Mnóstwo zapierających dech w piersiach
platform widokowych.
 Interaktywne Muzeum Higieny – czas do dyspozycji dla młodzieży
 Drezno: zwiedzanie miasta z przewodnikiem - Starówka Drezna, pieszo. Zobaczymy
słynne zabytki miasta, znane na całym świecie - barokowy pałac Zwinger, Plac
Teatralny z Operą, kościoły - Katedra i Kościół Mariacki, renesansowy Zamek
Rezydencyjny,
w pobliżu porcelanowa ściana z orszakiem książąt i królów
saksońskich. Uczestnicy wycieczki zapoznają się z niespodziewanymi połączeniami
historii polsko-saskiej. Zwiedzanie obiektów z zewnątrz.
 wizyta w Najpiękniejszym Sklepie Mlecznym oraz najsłynniejszym na świecie sklepie
z setkami gatunków musztardy - degustacja
 przejście na Nowe Miasto - słynny most Augusta Mocnego, „Złoty Jeździec" symbol Drezna, barokowa Ulica Królewska oraz aleja platanowa, Pałac Japoński
 ZWINGER – zwiedzanie wewnątrz zbiorów porcelany lub zbrojowni
 czas wolny na Starym Rynku w Dreźnie (możliwość zjedzenia posiłku)
 zbiórka, przyjazd na miejsce ok. godz. 23:00

CENA: 130 zł






Świadczenia zawarte w cenie:
przejazd komfortowym autokarem
opieka wykwalifikowanego pilota-przewodnika w Dreźnie
realizacja programu imprezy
ubezpieczenie KL, NNW
wstęp do atrakcji zawartych w programie
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WYCIECZKA
PERŁY SAKSONII
Co zobaczymy – główne atrakcje:
Drezno: Starówka - słynnie jako perła baroku, Wenecja północy, lub Florencja nad Łabą. Odwiedzimy
Zwinger i dowiemy się, co ta nazwa określa, oraz w jakim celu został zbudowany. Dalsze arcydzieła
sztuki budownictwa to Opera Sempera przy Placu Teatralnym, wspaniały gmach z kwadrygą panterną,
miejsce prapramier najsłynniejszych oper, Kościół Dworski - katolicka katedra zwana również
kościołem polskim, Nowe Miasto - słynny most Augusta Mocnego, „Złoty Jeździec"- symbol Drezna,
barokowa Ulica Królewska oraz aleja platanowa, Pałac Japoński, Ratusz Kultury, panorama Starówki z
punktu widokowego, kościół Trzech Królów, Pasaż Rzemieślników i wiele innych bardzo ciekawych
budynków, opowiadających o dawnych dziejach miasta.
Szwajcaria Saksońska: romantyczny przejazd nad Łabą, wzdłuż winnego szlaku z widokiem na
niezwykły pejzaż górski - charakterystyczne formacje skał piaskowca, wyglądające jak Góry Stołowe
lub mały kanion w Ameryce. Zobaczymy zalesione, łagodne pagórki, strome skały oraz doliny, w
których przewija się wstęgą Łaba. Powierzchnia Parku Narodowego rozpościera się na terenie 9 tys.
ha.
Most Baszty – symbol Szwajcarii Saksońskiej, wiszący nad wielką przepaścią jest jedną z wielu
atrakcji tego regionu. Na stromych szczytach można zwiedzić pozostałości starego zamczyska rycerzy
rabunkowych, oraz przyglądać się alpinistom wspinających się po prawie pionowych ścianach. Mnóstwo
zapierających dech w piersiach platform widokowych! Przejazd po okolicy prowadzi przez miasteczko
Bad Schandau, słynne i do dzisiaj ulubione sanatorium nad Łabą.
Koenigstein - zwiedzanie Twierdzy Koenigstein położonej na górze stołowej, wysoko, 240 m. nad
Łabą. Na szczyt dojeżdża się windą. Forteca ta jest miastem garnizonowym oraz najstarszym
kościołem wojskowym w Niemczech mieszczącym jedną z najgłębszych studni w Europie.
Miśnia: kolebka Saksonii i stolica porcelany. Pięknie zachowana i odrestaurowana średniowieczna
Starówka stwarza wrażenie, że tutaj czas się zatrzymał. Wąskie uliczki wspinają się między
kamienicami stromo na górę zamkową z Albrechtsburg, gdzie tronuje gotycka Katedra Miśnieńska.
Pierwsza europejska porcelana została wynaleziona w Dreźnie, natomiast produkowana w Miśni. W
Manufakturze Porcelany zwiedzimy warsztaty, gdzie artyści ręcznie malują słynne wzory na serwisach,
modelują figury i dzieła sztuki z kruchego materiału. W halach wystawowych zobaczymy słynne serwisy
wykonane dla dworów europejskich, oraz nowoczesne wyroby.
Bautzen (Budziszyn): od 1002 roku stolica Łużyczan, dziś słowiańskiej mniejszości żyjącej na
Łużycach. Jest to ośrodek kulturalny i polityczny. Zobaczymy średniowieczne mury obronne,
historyczną starówkę i majestatyczny zamek Ortenburg. Siedemnaście okazałych wież i baszt pnie się
ku górze – najbardziej znana nosi nazwę Reichenturm i jest również nazywana „krzywą wieżą”
(„schiefer Turm”). Czas wolny spędzimy w oryginalnych knajpkach ukrytych w plątaninie wąskich
uliczek.
Lipsk (Leipzig) – dumna siedziba mieszczaństwa – tętni dziś życiem bardziej niż kiedykolwiek.
Odbywają się tu targi i konferencje, kwitnie handel, jak również kultura, życie nocne. Fascynujące
budowle z okresu renesansu i baroku, historyczne place targowe i pasaże promieniują nowym
blaskiem, zapraszając do zwiedzania i zakupów. Zobaczymy Stary Ratusz, Kościół św. Tomasza i

kościół św. Mikołaja. Moc wrażeń zapewni Pomnik Bitwy Narodów - największy pomnik
Niemiec z platformą widokową na wysokości 91 metrów!

Ramowy program wycieczki (zawierający wszystkie powyższe atrakcje):
Dzień I
-

zbiórka godz. 4:45
wyjazd do Budziszyna godz. 5:00
przyjazd do Budziszyna, zwiedzanie miasta – starówka, wejście do Zamku Ortenburg
przejazd do Szwajcarii Saksońskiej – zwiedzanie Twierdzy Koenigstein, podziwianie
widoków Doliny Łaby z platform Bastei
przejazd na nocleg do Drezna, obiadokolacja
Dzień II

-

śniadanie
całodniowe zwiedzanie Drezna z przewodnikiem miejskim
wizyta w ogrodach Pillnitz – ulubionym kompleksie Augusta Mocnego
czas wolny na Starówce Drezdeńskiej
przejazd na nocleg, obiadokolacja
Dzień III

-

śniadanie
przejazd do Miśni – zwiedzanie wewnątrz manufaktury porcelany, góry zamkowej
Albrechtsburg i gotycką Katedrą Miśnieńską
wizyta w pałacu Moritzburg, zwiedzanie z przewodnikiem
powrót do hotelu, obiadokolacja

Dzień IV
-

śniadanie
zwiedzanie Lipska – między innymi - Starówka, Ratusz, Pomnik Bitwy Narodów
czas wolny
wyjazd z Lipska,
powrót na miejsce ok. godz. 22:00

CENA - 850 PLN
Świadczenia zawarte w cenie:
-

przejazd komfortowym autokarem
opieka wykwalifikowanego pilota na trasie oraz przewodnika w Dreźnie
3 noclegi w hotelu z wyżywieniem (3 śniadania + 3 obiadokolacje)
realizacja programu imprezy
ubezpieczenie KL, NNW, bagażu

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – dodatkowo ok. 40 €

z

BAWARIA – ZAMKI I MIASTA
Zapraszamy do krainy o nieskażonej przyrodzie,
świeżym powietrzu, unikatowym bogactwie kulturowym.
Poznaj najpiękniejszy zakątek Niemiec – Bawarię!
Plan ramowy wycieczki:
Dzień I
 godz. 22.00 - wyjazd do Niemiec, wygodny przejazd autostradą bezpośrednio
z Poznania do Monachium.
Dzień II MONACHIUM
 przejazd do Monachium ok. godz. 09:00 - gdzie podczas spaceru uliczkami
Starego Miasta zobaczymy między innymi: Kościół Mariacki, Nowy i Stary Ratusz,
kościół Assamów, katedrę NMP, a także miejsce pochówku Ludwika II Bawarskiego.
Następnie przejedziemy do pałacu Nymphenburg – jednej z bardziej okazałych
rezydencji bawarskich książąt.
 wizyta w Prien nad jeziorem Chiemsee – zwanym bawarskim morzem, przeprawa
statkiem na wyspę Herreninsel, spacer do największego z zamków Ludwika
Bawarskiego, który w swych pierwotnych planach miał być kopią pałacu
wersalskiego
 przyjazd na nocleg, obiadokolacja.
Dzień III - ALPY - ZAMEK NEUSCHWANSTEIN i HOHENSCHWANGAU

 śniadanie,

przejazd do Wies – jednego z najbardziej znanych miejsc
pielgrzymkowych w Niemczech, zwiedzanie Kościoła. Następnie wizyta w
najsłynniejszym zakątku Bawarii - Schwangau. Zwiedzanie wewnątrz bajkowego
zamku Ludwika Bawarskiego – Neuschwanstein oraz podejście na panoramę
widokową zamku Hohenschwangau, Maksymiliana II Bawarskiego – możliwy
wjazd na zamki lokalnymi bryczkami.
 punkt widokowy na zamek Neuschwanstein z słynnego mostu Mariensbrücke
 spacer po miasteczku Füssen, punkt widokowy na wodospad na rzece Lech
 powrót na nocleg, obiadokolacja, możliwość uczestnictwa w Mszy Świętej
Dzień IV DACHAU, BAMBERG
 śniadanie, przyjazd do Dachau – indywidualne zwiedzanie niemieckiego obozu
koncentracyjnego, założonego wiosną 1933 roku w opuszczonej fabryce amunicji
na obrzeżach miasta Dachau (dla chętnych za opłatą 3 € – audioguide)
 przejazd przez Norymbergę, postój na tarasie widokowym starówki miejskiej
 wizyta w Bambergu - frankońskim mieście cesarzy i biskupów. Zobaczymy:
Małą Wenecję - pierzeję eleganckich, zabytkowych średniowiecznych kamieniczek
nad rzeką Regnitz, przepiękny Stary Ratusz, Plac Katedralny wraz z cesarską
katedrą ze sławnym Jeźdźcem bamberskim,
 powrót do Poznania ok. godz. 23:45

CENA: 680 zł
Biuro Podróży „4U Travel” – Poznań 60-452, ul. Leśnowolska 8
tel.: 61-848-88-21, e-mail: 4utravel@4utravel.pl
tel. kom. 600-695-107 www.4utravel.pl

BAWARIA – ZAMKI I MIASTA
UWAGA

Dla chętnych istnieje możliwość wykupienia 2 obiadokolacji w hotelu w cenie
60 zł. Osoby które nie zamówią posiłku w hotelu mogą skorzystać
z okolicznych knajpek i restauracji mieszczących się w okolicy hotelu
(zlokalizowanym w centrum klimatycznego, bawarskiego miasteczka).
Świadczenia zawarte w cenie:






przejazd komfortowym autobusem
2 noclegi + wyżywienie (2 śniadania bufetowe)
opieka wykwalifikowanego pilota - przewodnika
realizacja programu wyjazdu
ubezpieczenie KL + NNW

Bilety wstępu, rezerwacje odwiedzanych obiektów płatne dodatkowo 30 €
Miejsce noclegowe:
Hotel CITY COMFORT*** www.city-comfort-hotel.de

Biuro Podróży „4U Travel” – Poznań 60-452, ul. Leśnowolska 8
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ROSTOCK - KOPENHAGA - SZWECJA
Dzień I





zbiórka uczestników o godz. 07:00
wyjazd do Rostocku, największego miasta Meklemburgii – Pomorza Przedniego
zwiedzanie Poczdamu,
przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg

Dzień II










zaokrętowanie na promie do Gedser godz. 09:00 /czas przeprawy 1,5 godziny/
przejazd do Kopenhagi, zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem - Plac Ratuszowy, Kongens Nytorv
– największy plac miasta, portowe nabrzeże z pomnikiem Syrenki – najsłynniejszym symbolem miasta.
uroczysta odprawa warty Gwardii Królewskiej na placu przy Amalienborg – siedzibie duńskich
monarchów.
rejs urokliwymi Kanałami Kopenhagi - stary port, elementy nowoczesnej architektury m.in. budynek
Biblioteki Królewskiej zwany „Czarnym Diamentem”.
wizyta w Browarze Carlsberg, podziwianie ogromnej kolekcji piwa z całego świata, zwiedzanie połączone
z degustacją piwa
czas wolny na Stroget – sercu miasta i głównej handlowej ulicy
obiadokolacja
przejazd do hotelu w Kopenhadze, zakwaterowanie

Dzień III







śniadanie
przejazd do Helsingoru – zwiedzanie zamku (na liście UNESCO) położonego przy cieśninie Sund,
oddzielającej Danię od Szwecji, zlokalizowanego na najdalej wysuniętym na wschód cyplu.
wyjazd w drogę powrotną do Kopenhagi,
obiad, następnie przejazd z Danii do Szwecji nad cieśniną Sund – słynnym 16-kilometrowym mostem
Oresund
przejazd z przewodnikiem przez Malmo, następnie spacer po zabytkowym centrum Ystad.
nocny rejs promem z Ystad do Świnoujścia (komfortowe kabiny 2-osobowe z łazienkami).

Dzień IV



zadokowanie do Świnoujścia (godz. 6.00), śniadanie na promie.
powrót w godzinach przedpołudniowych, zakończenie wycieczki

CENA 1000 zł / os. grupa min. 45 os.
Świadczenia zawarte w cenie:








1 nocleg w Rostocku w pokojach 2-, 3-osobowych z łazienką (hotel ***)
1 nocleg w Kopenhadze w pokojach 2-, 3-osobowych z łazienką (hotel ***)
1 nocleg na promie – kabiny 2 osobowe
przejazd komfortowym autokarem
wyżywienie: 3 śniadania + 3 obiadokolacje (woda w cenie, inne napoje dodatkowo płatne)
opieka licencjonowanego pilota oraz przewodnika
ubezpieczenie PZU - NNW, KL
Bilety wstępu, opłaty przewodnickie i promowe płatne dodatkowo 60 €

Biuro Podróży „4U Travel” – Poznań 60-452, ul. Leśnowolska 8
tel.: 61-848-88-21, e-mail: 4utravel@4utravel.pl
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BERLIN – KOPENHAGA - POCZDAM
wycieczka dla aktywnych

Dzień I












zbiórka uczestników przy szkole o godz. 06:00
przejazd do Berlina, zwiedzanie Muru Berlińskiego – spacer przy East Side Galery
zwiedzanie miasta z przewodnikiem: centralny punkt miasta - Alexanderplatz oraz osobliwości
ulicy Unter den Linden – między innymi: Nikolaiviertel, Wyspa Muzeów, Katedra Berlińska,
Bebelplatz, Opera
zwiedzanie miasta śladami II WOJNY ŚWIATOWEJ
Gandarmenmarkt, Katedra Niemiecka, Francuska, Konzerthaus, Brama Brandenburska,
Siegesäule, Tiergarten, pomnik pamięci ofiar Holokaustu, Topografia Terroru
Reichstag – wejście na kopułę widokową (zależne od terminu i decyzji władz Berlina)
czas wolny na Placu Poczdamskim – Berlińskie Arkady – np. na zakupy, pamiątki i zdjęcia
MUZEUM TECHNIKI
przejazd przez dzielnicę – zwiedzanie z autokaru dzielnicy Charlottenburg, deptak Kudamm,
kościół Pamięci Cesarza Wilhelma, Wittenbergerplatz
przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg

Dzień II

















śniadanie
przejazd do Poczdamu - stolicy Brandenburgii
spacer po zespole parkowo-pałacowym SANSSOUCI, następnie Alexandrówka – dawna
kolonia rosyjska – osiedle dawnego chóru rosyjskiego
Cecilienhof – miejscu obrad w 1945 roku konferencji poczdamskiej, gdzie ukształtowano
między innymi powojenny „kształt” i politykę Niemiec – zwiedzanie wnętrza z przewodnikiem
czas wolny w zabytkowej Dzielnicy Holenderskiej
wieczorny przejazd w okolice Rostocku, największego miasta Meklemburgii – Pomorza
Przedniego, obiadokolacja
nocleg
Dzień III
śniadanie na wynos (w specjalnie przygotowanych pudełkach tekturowych)
zaokrętowanie na promie do Gedser godz. 06:00 /czas przeprawy 1,5 godziny/
przejazd do Kopenhagi, zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem - Plac Ratuszowy,
Kongens Nytorv – największy plac miasta, portowe nabrzeże
z pomnikiem Syrenki –
najsłynniejszym symbolem miasta.
rejs urokliwymi Kanałami Kopenhagi - stary port, elementy nowoczesnej architektury m.in.
budynek Biblioteki Królewskiej zwany „Czarnym Diamentem”.
czas wolny na Stroget – sercu miasta i głównej handlowej ulicy (możliwość zjedzenia posiłku)
powrót do portu morskiego w Gedser, rejs do Rostocku ok. godz. 23:50
przejazd Poznania w godzinach porannych następnego dnia.

Biuro Podróży „4U Travel” – Poznań 60-452, ul. Leśnowolska 8
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BERLIN – KOPENHAGA - POCZDAM

CENA

680 zł / osoba

Świadczenia zawarte w cenie:







2 noclegi w hotelu - pokoje 2 osobowe
przejazd komfortowym autokarem
wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacja
obiadokolacja w Kopenhadze we własnym zakresie w czasie wolnym (ok. 5-7 EURO)
opieka licencjonowanego pilota oraz przewodnika
ubezpieczenie PZU - NNW, KL

Rejs w Kopenhadze, opłaty przewodnickie i promowe
płatne dodatkowo 30 EURO (u pilota w autokarze)

Biuro Podróży „4U Travel” – Poznań 60-452, ul. Leśnowolska 8
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HEIDE PARK – SERENGETI PARK
PHANEO WOLFSBURG
wycieczka 3 dniowa

Wspaniała wycieczka do Dolnej Saksonii

Program wyjazdu:

Dzień I







zbiórka pod szkoła godz. 05:00,
wyjazd do Hodenhagen, wizyta w Serengeti Park www.serengeti-park.de
ekspedycja, zabawa i przygoda na 200 hektarach powierzchni. Czeka nas 10kilometrowe safari po sawannie, a także drugie po prawdziwej dżungli. Oprócz tego
w parku znajduje się strefa rozrywki dla młodzieży!
przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja
spacer po okolicy, prelekcja krajoznawcza na temat Dolnej Saksonii
nocleg

Dzień II







śniadanie
całodzienny pobyt w centrum rozrywki Heide Park www.heide-park.de - największy
park rozrywki w północnych Niemczech. Najwyższą i największą kolejką górską parku
jest Collossos, która została zapisana do księgi rekordów Guinnessa jako drewniana
kolejka o największym kącie pierwszego spadku (61°). Najszybszą kolejką jest Desert
Race, która posiada napęd hydrauliczny. W ciągu 2,4 s przyspiesza do 100 km/h.
przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja
zajęcia sportowo-rekreacyjne
nocleg
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HEIDE PARK – SERENGETI PARK
PHANEO WOLFSBURG
Dzień III







śniadanie, wykwaterowanie
wizyta w centrum nauki Phaeno w Wolfsburgu - www.phaeno.de - to miejsce
spotkań z ponad 300 fenomenami występującym w naturze, odkryjemy największe na
świecie ogniste tornado, zbudujemy grzyb z mgły, polatamy na latającym dywanie,
sprawimy, że zmaterializują się dźwięki, zaśpiewają mydlane bąbelki i pojawią się
morskie fale. Możemy również na własnej skórze przeżyć test zderzeniowy,
zaobserwować narodziny gejzeru i wyprodukować lód w temperaturze 4°C. Nienasyceni
mogą analizować DNA, zmierzyć szybkość swoich reakcji i - dzięki sile swoich mięśni wygenerować prąd.
wyjazd w kierunku Poznania,
obiadokolacja na trasie w Polsce
przyjazd na miejsce ok. godz. 21:00

Cena dla grupy 30 uczestników 425 zł + 115 €

Świadczenia zawarte w cenie:
 przejazd komfortowym autokarem na całej trasie wycieczki,
 opieka pilota polskojęzycznego podczas całego wyjazdu, realizacja wszystkich
świadczeń organizacyjnych,
 zakwaterowanie w schronisku młodzieżowym o podwyższonym standardzie
 wyżywienie: 2 śniadania + 3 obiadokolacje
 ubezpieczenie KL, NNW
 BILETY WSTĘPU DO WSZYSTKICH ATRAKCJI
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