
                                                            Program wycieczki do Berlina   

Termin wycieczki:  19 -25 września 2011 r. 

1 dzień.   Wyjazd z Torunia 
 
2 dzień   Zwiedzanie centrum miasta, przejaŜdŜka wzdłuŜ pozostałości muru berlińskiego do 
Aleksanderplatz, głównego placu dawnego Berlina. Stamtąd najbardziej znaną aleją miasta Unter den 
Linden udajemy się do Bramy Brandenburskiej  i siedziby parlamentu niemieckiego – Reichstagu. 
Wyjedziemy na kopułę, skąd roztacza się widok na centrum Berlina. Przejedziemy przez dzielnicę rządową 
obok Urzędu  Kanclerskiego do serca  zachodniej części Berlina – Europa Center. Tam zobaczymy zegar 
upływającego czasu i kościół pamięci cesarza Wilhelma –Gedachtniskirche. Spacerem po promenadzie 
Kurfurstendamm zakończymy  zwiedzanie i udamy się na nocleg. 
 
3 dzień   Po śniadaniu dalsze zwiedzanie. Przejazd do Gerdarmenplatz  z katedrą francuską, przejście 
do Pomnika –Mauzoleum Holocaustu, przejazd do dawnego posterunku granicznego między sektorem   
amerykańskim i radzieckim Check- Point Charle.  
Poznawanie nowoczesnej  architektury Berlina rozpoczniemy od budynku Muzeum Judaistycznego 
zaprojektowanego przez Daniela  Liebeskinda. Następnie udamy się na Potsdam  Platz do słynnego Sony 
Center. Przejazd przez Kultur Forum i dzielnicę ambasad, spotkanie z nowoczesną architekturą.  Godzinna 
przejaŜdŜka statkiem po Szprewie będzie znakomitą okazją do poznania Berlina z innej perspektywy, do 
zobaczenia Wyspy Muzeów, śmiałej architektonicznie dzielnicy rządowej wraz z siedzibą Kanclerza RFN, 
nowego dworca głównego  oraz zabytkowych mostów łączących brzegi rzeki. Powrót na nocleg. 
 
4 dzień   Zwiedzanie Muzeum Pergamońskiego  - najsławniejszego i najchętniej odwiedzanego 
muzeum Berlina  w którym znajduje się ołtarz z Pergamonu oraz droga procesyjna  bogini  Isztar z 
Babilonu. W Starym Muzeum zobaczymy zbiory egipskie wraz ze sławnym popiersiem bogini Nefretete. 
Podziwiając klasycystyczny Berlin Hohenzollernów  m.in. Nowy Odwach, budynek opery, katedrę św. 
Jadwigi, docieramy do Nikolaiviertel. Dzielnica będąca kolebką stolicy Niemiec jest ulubionym miejscem 
spacerów  berlińczyków i turystów.  Stanowi reminiscencje świetności przedwojennego Berlina. W czasie 
wolnym moŜna wyjechać na wieŜę telewizyjną, gdzie znajdują się doskonałe restauracje i kawiarnie. 
 
5 dzień   Przyjazd na Krausnick,  gdzie znajduje się Tropikalna Wyspa. Biała plaŜa, błękitna laguna, 
las tropikalny z 500 gatunków drzew,  „południowy Pacyfik”  wraz z wyspą, wioska tropikalna, zabawa, 
sport,  show  i kultura przy niezmiennej temperaturze 25°. Dzień zabawy, radości i relaksu. 
 
6 dzień   Zwiedzamy Poczdam  bogaty w historię związaną  ściśle z dziejami  Polski rozbiorowej i 
nam współczesnej.  Nie darmo było nazywane pruskim Wersalem.  Spuścizna Fryderyka Wielkiego dalej 
robi wielkie wraŜenie. Park i Kościół Pokoju  a zwłaszcza pałac Sanssouci,  stanowią doskonałe 
połączenie architektury i krajobrazu. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na pałac Cecilienhof, gdzie latem 
1945 r. odbyła się konferencja Wielkiej Trójki ustanawiająca ład w świecie na wiele lat. Ciekawie 
prezentuje się teŜ dzielnica holenderska. 
 
7 dzień    Po śniadaniu  i czasie wolnym,  ok. godz. 12.00 wyruszamy do Torunia. 
 

•  Zakwaterowanie w pokojach 2 -osobowych   

•  WyŜywienie: śniadania i  obiadokolacje. 

             Jedna  obiadokolacja  połączona   z degustacją  piwa  w pubie.             

• Koszt wycieczki =1570 zł. + 70 Euro,    I rata= 500 zł, płatna do 10 maja, II rata do 18-08-2011 


