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Berlin - Pomorze Zachodnie
 Woliński Park Narodowy

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI: TERMIN: 02-04.06.2023

1 DZIEŃ:
- rano zbiórka uczestników, przejazd w kierunku Szczecina;
- NADMORSKA KOLEJ  WĄSKOTOROWA – przejazd z Pogorzelicy do Trzęsacza;
- TRZĘSACZ - XV wieczne ruiny kościoła stojącego ponad urwistym klifem;
- przejazd do miejsca noclegowego, zakwaterowanie grupy, obiadokolacja;
- przygotowanie do koncertu muzycznego;
- wyjazd do Szczecina;
- FILHARMONIA SZCZECIŃSKA - udział w koncercie DAGADANA. Dagadana, to kwartet 

instrumentalistów, którzy w swej twórczości łączą nowoczesne techniki muzyczne z etnicznymi 
tradycjami muzycznymi pogranicza ukraińsko-polskiego. Zespołowi Dagadana towarzyszyć będzie 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Szczecińskiej;

- powrót na nocleg, nocleg.
2 DZIEŃ:
- śniadanie; wyjazd na wycieczkę do Berlina;
- BERLIN - całodniowy pobyt w stolicy Niemiec - zwiedzanie z przewodnikiem 

(częściowo spacer/przejazdy autokarem) – Wyspa Muzeów, Czerwony Ratusz, 
Pałace przy Unter der Linden, Most Zamkowy, Zbrojownia, Gmachy Opery 
i Uniwersytetu, Brama Brandenburska, Reichstag; pozostałości Muru Berlińskiego
i Kolumna Zwycięstwa, Check Point Charlie;
Potsdamer Platz – ultranowoczesne centrum miasta, podziemna stacja metra; 

- przejazd autokarem przez charakterystyczne dzielnice Berlina Zachodniego:
Tiergarten i Charlottenburg; Kościół Pamięci – zburzony w czasie II W. Światowej,

- Pomnik-Muzeum Muru Berlińskiego, Pomnik-Muzeum Ofiar Holokaustu;
- powrót do Polski na nocleg.
3 DZIEŃ:
- śniadanie;  
- WYSPA WOLIN - Woliński Park Narodowy, ścieżka edukacyjna, Zagroda Pokazowa Żubrów;
- VINETA-JOMSBORG - Skansen Słowian i Wikingów - terenowe zajęcia edukacyjne, replika 

wczesnośredniowiecznego Wolina: wały obronne, bramy miejskie, chaty, warsztaty rzemieślników;
- MIĘDZYZDROJE - spacer po kurorcie, PROMENADA GWIAZD z odciskami dłoni znanych 

polskich aktorów;
- obiad, wyjazd powrotny, powrót do Trójmiasta w godzinach wieczornych, zakończenie wycieczki.

ZAKRES USŁUG OBEJMUJE:
- 2 noclegi w Maszewie k/Szczecina, budynek hotelowy, standard turystyczny, 
 pokoje 2 osobowe z łazienkami;
- wyżywienie zgodnie z ramowym programem: 2 śniadanie, 2 obiadokolacje;
- transport autokarem o podwyższonym standardzie;
- opiekę pilota; opieka przewodników terenowych;
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i muzeów.

PROPONOWANA  CENA :         dla grupy min. 15 uczestników          1675,- zł/1 uczestnika.
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