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BERLIN – POCZDAM – I dzień 3oo -16oo
przejazd Siemiatycze-Berlin /przystanki po
trasie/ 16oo-19oo spotkanie z przewodnikiem miejscowym w hotelu, zakwaterowanie,
zapoznanie z miastem, komunikacją
miejską 19oo
obiadokolacja na
mieście-I i II danie / napoje płatne dodatkowo np..piwo, wino,cola 2 Euro,kieliszek
wódki 1 Euro/
nocleg, hotel lub apartamenty/okolice centrum miasta/ pokoje 2,3
os. z łazienką II dzień 7oo-8oo
śniadanie w m-cu noclegu /przy śniadaniu spotkanie z
przewodnikiem/ 8oo-19oo zwiedzanie Berlina:Brama Brandenburska,Alexander Platz, kopuła
Reichstagu, Muzeum Pergamońskie
Madam Tussauds- gabinet figur woskowych
lub godzinny rejs statkiem w centrum Berlina /dodatkowo
płatne ok. 12 Euro/
19oo-20oo obiadokolacja na mieście lub hotelu podobnie jak w dniu poprzednim, po kolacji do
22oo Berlin nocą dla chętnych
lub powrót do hotelu
nocleg jak w dniu
poprzednim w Berlinie III dzień 7oo 8oo śniadanie w m-cu noclegu 8oo-10oo przejazd z
przewodnikiem do Poczdamu 10oo-16oo zwiedzanie Kompleksu Pałacowo-Parkowego
Sanssouci /zwanego pruskim wersalem/ wspaniała posiadłość
Fryderyka
Wielkiego, Cecilienhof-miejsce podpisania Układu Poczdamskiego 16oo-18oo czas wolny
18oo-20oo przejazd na obiadokolację po stronie polskiej 20oo
obiadokolacja 21oo
nocny przejazd do domu. IV dzień
przyjazd do Siemiatycz w godzinach rannych
Cena : 970,-zł., przy płacących 47 uczestnikach + pilot + kierowca + przewodnik jak w
programie zawiera: 1. Autokar o podwyższonym standardzie z klimatyzacją 2. 2 x nocleg,
pokoje 2,3 os. z łazienkami + 2 x śniadanie+ 2 x obiadokolacje w Berlinie, 1 w Polsce 3. wstępy
do: Pałacu Sanssouc i,do Belwederu , Pałacu Cecilienhof lub do NowegoPałacu, Muzeum
Pergamońskiego 4. przewodnik-, 3 dni Berlin-Poczdam , pilotaż, Ubezpieczenie NNW i KL
opłaty drogowe, parkingi, podatek VAT, 5% podatek tzw. łózkowy w Berlinie /wprowadzony od
1.01.2014 / Cena nie zawiera: biletów na przejazd komunikacją miejską, -ok. 3-4 Euro, napoi
do obiadokolacji, wstępu do gabinetu figur woskowych lub spaceru statkiem, kieszonkowego
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