
 
 

BERLIN 3 dni  

Piesze zwiedzanie i rowerowa przejażdżka  

po najciekawszych zakątkach. 

  
 

Dzień 1  
Wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do Berlina około godziny 12:00. 
Zwiedzanie Centrum Berlina - Słynna ulica Unter Den Linden, uniwersytet 
Humboldta, Brama Brandenburska, plac Paryski, pomnik Holocaustu, plac 
Poczdamski wraz z fragmentami Muru Berlińskiego czas wolny w okolicach 
placu poczdamskiego Muzeum Historii Naturalnej  lub Muzeum Egipskiego - 
pierwsze państwowe muzeum na świecie, ponad 30 milionów eksponatów, w 
tym największy na świecie zrekonstruowany szkielet dinozaura. Muzeum 
Techniki - największe tego typu muzeum w Niemczech. Wieczorny spacer po 
Belinie, obiadokolacja i przejazd na nocleg do hotelu  the niu Hide. 

Dzień 2                                                                                            

Śniadanie, zwiedzanie Berlina na rowerach (trasa 15km. Czas ok. 3,5 godziny). 
Wieża Telewizyjna – symbol Berlina, wjazd na taras widokowy. Reichstag - 
budynek niemieckiego parlamentu, przejazd autokarem do Aleksanderplatz, 
po drodze oglądamy Kolumnę Zwycięstwa, Belweder, Checkpoint Charlie - 
historycznie przejście granicznie między Berlinem Zachodnim a Wschodnim. 
Aleksanderplatz, odwiedzany codziennie przez ponad 300 000 ludzi, 
najważniejszy plac miasta, na którym znajduje się najwyższy budek Niemiec - 
wieża telewizyjna oraz słynna fontanna Zeusa.  Czas wolny a następnie 
wspólna obiadokolacja. Przejazd do hotelu i nocleg. 

Dzień 3 
Śniadanie,  wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Zamku Charlottenburg. W 
Starym Pałacu zwiedzimy komnaty królewskie. Następnie przejazd do 
Poczdamu. Zwiedzanie rozpoczniemy od spaceru po mieście i pełnych uroku 
uliczkach dzielnicy Holenderskiej, gdzie zobaczymy domy z czerwonej cegły 
zbudowane w stylu baroku holenderskiego. Spacer po starym mieście - 
Kościół św. Piotra i Pawła, ulica Brandenburdzka, Brama Brandenburska. 

Kolejnym punktem będzie zespół pałacowy Sanssouci, gdzie zobaczymy wybrane obiekty znajdujące się na jego terenie 
- m.in: Pałac Sanssouci, Kościół Pokoju, Łaźnie rzymskie, nowa oranżeria. Przejedziemy do pałacu Fryderyka II - 
Sansoucci, wpisanego na Listę UNESCO. Zobaczymy również Cecilienhof, gdzie podpisana została konferencja pokojowa 
kończąca II wojnę światową. Obiad i przejazd powrotny. 

 Świadczenia: 
-  transport komfortowym autokarem 

-  2 noclegi w 3* the niu Hide     

- wyżywienie: 2 śniadania, 2x obiadokolacja,  1 x obiad.  

- opieka pilota i lokalnego przewodnika 

-  przejazd rowerami po Berlinie  ( 15 km, 3,5 godziny) 

-ubezpieczenie TU EVR (KL- 20 000 euro, NW – 20 000 PLN) 

- bilety wstępu (Muzeum Historii lub Muzeum Egipskie i Muzeum Techniki)  
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