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Wielkopolska z Berlinem 

Poznań – Berlin – Międzyrzecki Rejon Umocniony 

 
UWAGA! Wycieczka zagraniczna- wymagany dokument tożsamości 

ważny minimum 3 miesiące (dowód osobisty lub paszport)! 

Sugerowany program : 

Dzień 1 

Wyjazd w godzinach porannych.  

Przejazd do Poznania.  

 Zwiedzanie z przewodnikiem: Stary Rynek: renesansowy 

Ratusz, domki budnicze, pręgierz, kamieniczki, studzienka 

Bamberki, Waga Miejska, Odwach, Pałac Działyńskich. 

 Wizyta w Muzeum Rogala. Warsztat wyrobu Rogali 

Świętomarcińskich połączonych z legendami, gwarą poznańską 

i degustacją rogali. 

Przejazd na nocleg w kierunku granicy niemieckiej. Zakwaterowanie. 

Obiadokolacja. Nocleg.  

Dzień 2  

Śniadanie.  

Całodniowa wycieczka do Berlina.  

 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Brama Brandenburska, 

Pariser Platz, Hotel Adlon, Pomnik Holokaustu, Białe Krzyże - 

historia muru berlińskiego i słynne ucieczki z Berlina 

Wschodniego, Reichstag, Plac Poczdamski z Sony Center, 

Topografia Terroru, Checkpoint Charlie - znane przejście 

graniczne, Friedrichstrasse, Plac Żandarmerii z Domem 

Koncertowym i Katedrami: Niemiecką i Francuską, Forum 

Fridericianum , Arsenał, Wyspa Muzealna, Katedra Berlińska – 

wejście na punkt widokowy, historia Zamku Królewskiego, 

Alexanderplatz, Czerwony Ratusz, Wieża Telewizyjna, 

Nicolaiviertel - najstarsza część Berlina, Kurfürstendamm - 

centrum Berlina Zachodniego, ZOO, Kościół Pamięci, Europa 

Center, KaDeWe, Kolumna Zwycięstwa, Pałac Bellevue, 

Carillon. 

Powrót do Polski na obiadokolację i nocleg w godzinach późno 

wieczornych. 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Ubezpieczenie 15 000 

NNW i 20 000 euro KL, 

 2  noclegi,  

 2 śniadania, 

2 obiadokolacje; 

 Miejsca gratis dla opieki; 

 TFG i TFP; 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu  płatnych 

dodatkowo oraz opłat za 

przewodnikach– 85 zł/os 

+ 25 euro /os  

Liczba dzieci 
+ opieka 

30-35 + 3 36-39 + 3 40-45 +3 46 – 50 + 4 51-55 + 4 

Cena 
podstawowa 

800 zł/ os 735 zł/os 695 zł/os 675 zł/os  640 zł/os 
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Dzień 3 

Śniadanie.  

Wykwaterowanie. Przejazd do Międzyrzecza.   

 Międzyrzecki Rejon Umocniony – zwiedzanie z 

przewodnikiem systemu poniemieckich fortyfikacji. Trasa 

Długa obejmuje zwiedzanie wielokondygnacyjnego bunkra 

717, podziemnych koszar i magazynów oraz przejście do 

obiektu 716, przejście korytarzem do podziemnego dworca 

kolejowego „Heindrich” oraz powrót przez bunkier 716. 

 

 

 W trakcie dnia możliwość postoju na posiłek płatny we 

własnym zakresie  (np. KFC lub MC Donald’s) . 

 

Powrót w godzinach wieczornych. 

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE  

Cenę podstawową na rok szkolny 2022/2023 potwierdzamy przy podpisaniu 

umowy natomiast ceny biletów wstępu przy dopłacie do wycieczki. 

 

Przed planowaniem wyjazdu prosimy o zapoznanie się z aktualnymi przepisami 

wjazdowymi i obostrzeniami obowiązującymi na terenie Niemiec, które znajdują się 

na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy 

ZALICZKA: 250 zł/os 

Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Kłodawa – zwiedzanie kopalni soli; 

 Poznań – Poznańskiej Muzeum Pyry; 

 Zielona Góra – zwiedzanie miasta z przewodnikiem; 

 Poznańskie Blubry – muzeum legend w 6d; 

 Tropikalna Wyspa pod Berlinem – pobyt na basenach termalnych. 

Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy kierować indywidualnie do 

biura- telefonicznie lub mailowo, a my dostosujemy program do Państwa potrzeb.     

 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy kierowcy i sytuacji drogowych. 

 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego z okolic Piaseczna/Warszawy. 
Jeśli jesteś z innego miasta poinformuj nas o tym- kalkulacja może wyglądać wtedy inaczej 
niż powyżej.  

 Cena wycieczki dla grup powyżej 55 uczniów oraz poniżej 30 kalkulowana jest  
indywidualnie na życzenie klienta. Prosimy o kontakt z biurem. 

 Do wycieczki możliwe jest dokupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (standard, 
rozszerzenia o choroby przewlekłe, rozszerzenia o covid), jeśli jesteś zainteresowany 
takim ubezpieczeniem prosimy o kontakt z biurem. Polisa może być wystawiona wyłącznie 
w dniu podpisania umowy .  

 Biuro podróży podpisuje umowę z Pełnomocnikiem/Reprezentantem grupy, który posiada 
stosowne pełnomocnictwa od grupy lub w przypadku dzieci – od prawnych opiekunów 
małoletnich.  

 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej 
zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.  
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