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 BERLIN    jedno miasto - wiele możliwości 
wycieczka szkolna  / autokarem / wyjazd ze Szczecina / 1 dzień bez noclegu  

 
 

PROGRAM : 

Rano o godz. 7:30 zbiórka 
uczestników (przed szkołą - 
miejsce do ustalenia), przejazd 
do Berlina (czas jazdy ok. 
2,0h). Przed południem 
przyjazd na miejsce  
Zwiedzanie proponujemy 
rozpocząć od wizyty w 
wybranym muzeum, a jest ich 
w Berlinie kilkaset. Wybór 

oczywiście zależny od wieku uczestników oraz preferencji grupy. Szczególnie polecamy: 
Muzeum Techniki, Neue Museum, Pergamon Museum, Muzeum Kultury Żydowskiej lub 
np. Ogród Zoologiczny. Po południu przejazd przez najciekawsze miejsca w mieście: 
Alexanderplatz, Czerwony Ratusz, katedra Św. Jadwigi, Unter den Linden z Neue Wache. 
Dalej celem naszej wyprawy będą również m.in. Fridrisch Strasse ze słynnym Checkpiont 
Charlie, pozostałości muru Berlińskiego, Potsdamer Platz, Brama Brandenburska, 
Reichstag (możliwe wejście na platformy widokowe - wymagana wcześniejsza 
rezerwacja wraz z planowaną listą uczestników*). Późnym popołudniem wyjazd w drogę 
powrotną (przejazd powrotny ok 2,0h). Ok. godz. 20:00 przyjazd na miejsce - 
zakończenie wycieczki. 
 
*) Wejście do Reichstagu, może zostać w każdym momencie odwołane decyzją władz niemieckich – 
nawet po wcześniejszej potwierdzonej rezerwacji. 

 
Program wycieczki jest propozycją i może zostać dowolnie zmodyfikowany po ustaleniu. Kolejność 
zwiedzania może ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po wnętrzach zwiedzanych obiektów (muzea, 
ogrody). Ilość gwiazdek w tytule i przy programie oznacza odpowiednio: 
 przewaga rekreacji nad edukacją, czyli przewaga zajęć integracyjnych i sportowych. 
 równowaga rekreacji z edukacją, trochę zwiedzania, trochę luzu.   
 przewaga edukacji nad rekreacją, bardzo bogaty, napięty czasowo program.   
 

UWAGI, INFORMACJE: 

 Każdy uczestnik powinien posiadać ważny paszport lub dowód osobisty, odpowiedni 
ubiór do zwiedzania pieszego (wygodne buty, kurtka przeciwdeszczowa, ciepły 
sweter).  

 Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia w dowolnej strukturze . Orientacyjne 
ceny wynoszą: śniadanie 10 EUR; poczęstunek (kawa lub sok, ciastko) 8 EUR; obiad 
(2 dania, napój) 15 EUR; kolacja 15 EUR. Ostateczna cena zależna od menu i 
standardu lokalu. 

 Bilety wstępu są płatne dodatkowo. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi – 
załączonymi cennikami i złożenie zamówienia na najbardziej dogodną dla Państwa 
opcję.  Opiekunowie mają zagwarantowane przez organizatora bilety wstępu przy 
grupie. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 brak 



impreza termin 

S5 285 A0N ___ .10.2015 

ilość 
uczestników 

plus opiekunów 

CENA 
A 

CENA 
B 

CENA 
C 

24 – 33 plus 2 105 18 29 

34 – 43 plus 3 84 14 27 

44 – 45 plus 4 69 10 26 
 
Cena A: Cena katalogowa (normalna). 
 
Cena B: Dopłata do ceny A - przedłużony 
pobyt – czas trwania wycieczki powyżej 14h, 
po ustaleniu (konieczność zatrudnienia 
dodatkowego kierowcy). 
 
Cena C: Dopłata do ceny A – wycieczka z 
posiłkiem w McDonalds (zestaw – kanapka + 
frytki + napój). 
 
Ceny podane w PLN (w oparciu o kurs 1 EUR 
= 4,30 PLN) 


CENA OBEJMUJE: 
 Transport komfortowym autokarem 

(klimatyzacja, barek, video-dvd, 
toaleta).  

 Opłaty parkingowe. 
 Opiekę i komentarz licencjonowanego 

pilota. 
 Bezpłatne miejsca dla opiekunów. 
 Ubezpieczenie NW i KL zagranicą AXA 

TUiR S.A.  
 podatek VAT. 

 

CENA NIE OBEJMUJE: 
Cena nie obejmuje biletów wstępu. Kwota 
na ten cel jest zależna od wyboru atrakcji.  
 

USTALENIA WSTĘPNE: 
ZOO Berlin – bilet grupowy, ulgowy 3,50 
EUR*) (nie obowiązuje w weekend). 
ZOO Berlin + Aquarium – bilet grupowy, 
ulgowy 7,00*) EUR (nie obowiązuje w 
weekend). 
Niemieckie Muzeum Techniki - bilet 
grupowy, ulgowy 2,00 EUR (nieczynne  w 
poniedziałki). 
 
*)Przy podpisaniu Umowy otrzymają Państwo 
stosowny druk do wypełnienia w celu otrzymania 
biletu grupowego. 

 

UMOWA, PŁATNOŚCI: 

Oferta przygotowana dnia 10.09.2015,  
 
dla ………………………………………………….……… 
 
………………………………………………………………. 
Podpisanie Umowy następuje po 
akceptacji oferty. Zaliczka 1000 PLN / 
grupa płatna w dniu podpisania Umowy, 
dopłata całej kwoty na 7 dni przed 
wyjazdem. Oferta ważna do 16.09.2015 

 
SPRZEDAŻ i INFORMACJE: 

Centrum Aktywnego Wypoczynku 
EKSPEDYCJA 
70-414 Szczecin, Plac Lotników 6/1 
Grzegorz Nakonieczny, Kamila Radwan 
 91.4888855  606939967 
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organizator: Klub Podróżnika R3B.PL 
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