
BERLIN i Tropikalna Wyspa  

 

TERMINY: dowolne 
 

CENA: 580 PLN +  65 EURO 

 

  
1 DZIEŃ: 

Wyjazd z Bytomia o godz. 4:00. Przyjazd do Berlina. Zwiedzanie centrum Stolicy: Reichstag – neorenesansowa siedziba 

Parlamentu Niemiec, spacer wzdłuż Unter den Linden gdzie znajduje się m.in.: Brama Brandenburska, Unowersytet Humboldta, 

Katedra Berlińska. Następnie krótki odpoczynek i czas wolny na Wyspie Muzeów (wyspa na Szprewie, gdzie zlokalizowano 

największe muzea Berlina tj.: Pergamon Museum, Altes Museum, Bodemuseum, Neues Museum, Alte Nationalgalerie. Na koniec 

spacer pod Wieżę Telewizyjna i na Alexanderplatz zaliczanego do najruchliwszych placów Berlina. Przejazd do hotelu w okolicy 

Berlina. Nocleg. 

2 DZIEŃ: 

Śniadanie. Przyjazd do Tropical Islands – Wyspa Tropikalna pod zadaszeniem, gdzie znajdują się m.in.: piaszczysta plaża o 

długości 200 metrów oraz morze z temperaturą 26 stopnia, liczne zjeżdżalnie, egzotyczna Laguna Bali, Wioska Tropikalna a także 

liczne sklepiki. Po kilkugodzinnym pobycie na Tropikalnej Wyspie powrót do hotelu. Nocleg. 

3 DZIEŃ: 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Dalsze zwiedzanie Berlina: Pałac Charlottenburg (z zewnątrz) – budowla wzniesiona w 

1699 r. w stylu barokowym dla margrabiów brandenburskich, nazwany na cześć Zofii Charlotty Hanowerskiej. Do Pałacu 

przylega park w stylu francuskim. Przejazd do Kurfurstendamm – Centrum życia Berlina Zachodniego. Czas wolny. Wyjazd z 

Berlina w Kierunku Polski. Przyjazd do Bytomia. W godzinach nocnych. Zakończenie wycieczki. 
 

CENA ZAWIERA: 

- Przejazd autokarem klasy lux  

- 2 noclegi + wyżywienie zgodnie z ofertą 

- Ubezpieczenie KL i NNW 

- Opieka pilota / przewodnika 

- Realizacja powyższego programu 

- Podatek VAT oraz KFT 

 CENA NIE ZAWIERA: 

- Opłaty za bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, usługa lokalnego przewodnika (65 Euro / os. – obowiązkowo płatne u 

pilota) 

- istnieje możliwość dokupienia 2 obiadokolacji dla grupy: ok. 30 Euro / os.. 
 

WAŻNE INFORMACJE 

 kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie,  

 kalkulacja przygotowana dla grupy min. 45 osób płatnych 

 program jest ramowy i z przyczyn niezależnych od organizatora może ulec drobnym zmianom. 

 pilot nie jest przewodnikiem i nie oprowadza po muzeach - robi to lokalny przewodnik.  
 

Organizator: 

Biuro Turystyczne „EVI TRANS” Ewa Bąk 

Ul. Piłsudskiego 26/4, 41-902 Bytom 

Tel. 0-881-587-798       E-mail: ewa.bak@op.pl 

mailto:ewa.bak@op.pl

