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Rachunek bankowy: MILLENNIUM BANK 19 1160 2202 0000 0001 9665 6225 
NIP: PL 781 16 89 453 REGON: 634176314 

Berlin na 1 dzień 
 
Cena od: 

69zł (minimum 60 osób) 
85zł (minimum 50 osób)  
99zł (minimum 40 osób) 
Cena zależy od terminu,  
wielkości grupy i miasta  
wyjazdowego. Podana cena  
dotyczy wyjazdu z Poznania  
lub okolic Poznania. 
 
W cenie zapewniamy: 
- zwiedzanie według programu      
- opiekę pilota/przewodnika, 
- ubezpieczenie KL,NNW, 

- transport autokarem klasy LUX  
Dodatkowo płatne opcjonalnie: 
- obiad - około 15 euro 
 
PROGRAM RAMOWY: 
Dzień 1 – Wyjazd z miasta wyjazdowego we wczesnych godzinach porannych. Przejazd przez Polskę i Niemcy. 
Przyjazd do Berlina przed południem. Zwiedzanie rozpoczniemy od Bramy Brandenburskiej i Reichstagu – 
siedziby parlamentu niemieckiego. Następnie dotrzemy na Plac Poczdamski – gdzie zobaczymy supernowoczesną 
architekturę pośród której znajdziemy, między innymi gmach Sony Center, który jest głównym kinem i siedzibą 
dorocznego  festiwalu Berlinale. Po obejrzeniu tego placu ruszymy dalej na spacer Aleją Unter den Linden. 
Podziwianić będziemy Uniwersytet Humboldta, Arsenał, Nimiecką Operę Państwową, barokową Katedrę św. 
Jadwigi, Pałac Republiki oraz Czerwony Ratusz. Na koniec zwiedzania dotrzemy do słynnego Alexanderplatz z 
symbolem Berlina – Wieżą Telewizyjną (wjazd na górę płatny we własnym zakresie). Czas wolny w okolicach 
Wyspy Muzealnej (wstęp do muzeum we własnym zakresie). Około 21 wyjazd w drogę powrotną do Polski. 

Przyjazd do miasta wyjazdowego w godzinach nocnych. 
*Program jest ramowy i może ulec zmianie na życzenie klienta. 

Program zwiedzania może ulec zmianie. Zwiedzanie części punktów programu odbywa się z zewnątrz. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach.  

Przedstawiony program jest orientacyjny i może zostać dostosowany do potrzeb oraz uwag grupy. W celu ostatecznej 
kalkulacji z uwzględnieniem Państwa próśb lub uwag prosimy o kontakt na: grupy@funclub.pl 
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