 Przejazd nowoczesnym autokarem (www.autobusy.zhp.wlkp.pl)
 Wyjazd z Poznania wcześnie rano
 Całodzienny pobyt w Berlinie – Jarmark bożonarodzeniowy, możliwość
zwiedzania muzeów lub innych atrakcji we własnym zakresie
(szczegóły poniżej)
 Powrót do Poznania w nocy

ZAPYTANIA O ZNIŻKI, OFERTY GRUPOWE, ZGŁOSZENIA:

Berlin to miasto, w którym już od 25 listopada można poczuć świąteczny nastrój.
Tradycja europejskich jarmarków sięga XIII wieku.
Kuszą one przepięknie ozdobionymi straganami, pełnymi regionalnych świątecznych przysmaków i
tradycyjnych gwiazdkowych dekoracji. W blasku choinkowych światełek, przy akompaniamencie kolęd
wszyscy poczujemy świąteczną magię.
Każdy, kto raz wziął udział w świątecznym jarmarku, uczestniczy w nim ponownie. Zachwyt wywołuje moc
atrakcji przygotowanych dla uczestników, rozmaite produkty rękodzielnicze, korzenna woń grzanego wina
oraz słodki zapach gorącej czekolady

.
Do udziału w jarmarku zachęcamy wszystkich, którzy nie mogą doczekać się Świąt Bożego Narodzenia.
Wypoczynek w iście gwiazdkowym nastroju gwarantowany!

W cenie zapewniamy:
•
•

przejazd wysokiej klasy autokarem turystycznym
ubezpieczenie na czas przejazdu

Zgłoszenia:
Zgłoszenia imienne (imię i nazwisko, dla członków ZHP podać Hufiec - na adres woewm@zhp.wlkp.pl
Wpłata na konto:
Wielkopolski Ośrodek Europejskiej Współpracy Młodzieży 61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/82 konto:
BZ WBK 29 1090 1359 0000 0001 1290 6779 - tytułem: składka zadaniowa „Jarmark” z datą wyjazdu.

Program wyjazdu:
7.00 – wyjazd z Placu Mickiewicza w Poznaniu
10.00 – przyjazd do Berlina w okolice wieży telewizyjnej
10.00 – 15.00 – zwiedzanie Berlina (indywidualnie)
15.00 – 20.00 – udział w Jarmarku Świątecznym (indywidualnie)
20.00 – wyjazd z Berlina
ok. 23.00 – przyjazd do Poznania (Plac Mickiewicza)
Co można zwiedzić (zwiedzanie we własnym zakresie):
• wieża telewizyjna - Panoramastrasse 1 (w pobliżu Alexanderplatz) – punkt widokowy (203,8 m) i
restauracja (207,5) cena wjazdu: do 16 roku życia 8 Euro, powyżej 12,5 Euro
•

Reichstag – siedziba Niemieckiego parlamentu – zwiedzanie szklanej kopuły konieczna rejestracja
z dwudniowym wyprzedzeniem na stronie www.bundestag.de - w ostatniej chwili w Biurze

Obsługi Turystów ul. Scheidemannstraße - wstęp bezpłatny
•

Brama Brandenburska - Niegdyś ta jedyna zachowana brama miejska Berlina dzieliła miasto na
część zachodnią i wschodnią. Po upadku muru stała się symbolem jedności Niemiec.

•

Spacer główną aleją, bulwar Unter den Linden - łączy Plac przed Bramą Brandenburską z tzw.
Zamkiem Berlińskim. Po dwóch stronach reprezentacyjnej alei ciągną się najważniejsze
ambasady, hotele, biblioteki i inne budynki użyteczności publicznej. Na samym końcu
przechodzimy Mostem Zamkowym na Wyspę Muzeów, której największymi atrakcjami są
Berlińska Katedra i zespół słynnych muzeów.

•

Pergamonmuseum – Muzeum jest słynne także ze zbiorów starożytnej architektury oraz
hellenistycznej rzeźby - ceny biletów 12 Euro, ulgowy 6

•

LEGOLAND® Discovery Centre Berlin Potsdamer Straße 4 – bilety 18,5 Euro, on-line 11 Euro

•

Mur Berliński - Bernauer Strasse (Miejsce Pamięci Muru Berlińskiego) - Wzdłuż Bernauer
Strasse na długości 1,4 km ciągnie się jeden z najdłuższych zachowanych odcinków muru,
obecnie pełniący funkcję miejsca pamięci o murze i jego ofriarach (ang. Berlin Wall Memorial). W
jego skaład którego wchodzi m.in. centrum obsługi odwiedzających, centrum dokumentacji,
pomnik, okno pamięci oraz największa atrakcja, jaką jest wspomniany doskonale zachowany
odcinek Muru Berlińskiego (ścieżką pamięci).

•

Weinahstmarkt ( jarmark świąteczny) - Wielki Berliński Jarmark Bożonarodzeniowy, ciągnący się
od Alexanderstraße do Alexanderplatz
lub do wyboru - bożonarodzeniowy jarmark kultury
na Wilmersdorfer Straße i przy kościele Gedächtniskirche, iluminacja w kształcie gwiazdy w Sony
Center, Berlińskie Boże Narodzenie przed Czerwonym Ratuszem,

