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Impreza Turystyczna numer 22 /2021 

Poczdam - BERLIN- 
 Spreewald – Forst 
 

30.04 – 3.05.2021 r. – 4 dni 
 

1 dzień piątek: 

Godz. 6.00 wyjazd z Chorzowa, ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po zgłoszeniu: 

z Katowic godz. 6.15 (ul. Andrzeja), z Gliwic godz. 6.35 (Plac Piastów). Przejazd 

autostradą A4, przekroczenie granicy w Olszynie.  Przejazd do BERLINA, zwiedzanie 

zachodniej części miasta: Pałac Charlottenburg – letnia rezydencja królów pruskich, 

ulica handlowa Kurfusten-damm, Kościół pamięci Cesarza Wilhelma*, Europa Center 

- zegar wodny. Przejazd do Słubic – zakwaterowanie w Hotelu Olimpik 

Park, obiadokolacja, nocleg.  

2 dzień sobota:  

Śniadanie, przejazd do POCZDAMU – stolicy Brandenburgii zwiedzanie miasta 

i założenia parkowego: Pałac Sanssusi*, Kościół Pokoju, Nowy Pałac, przejazd do 

Pałacu Cecilienhof*, gdzie został podpisany akt zakończenia II wojny światowej. Czas 

wolny w mini browarze (Gasthausbrauerei). Przejazd do Słubic, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień niedziela: 

Śniadanie, przejazd do centrum BERLINA, zwiedzanie wschodniej części zabytkowego 

centrum miasta: Reichstag, Brama Brandenburska, mur berliński, muzeum 

Holokaustu*, Katedra Św. Jadwigi*, Uniwersytet Humboldta, przejście aleją Unter den 

Linden do Wyspy Muzeów – Muzeum Pergamonu*, Katedra Berlińska*, rejs po 

Szprewie*, Wieża Telewizyjna, Aleksander Plac – czas wolny. Przejazd do Słubic, 

obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień poniedziałek:  

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd przez Beeskow do Spreewaldu – Lubbenau – 

„Niemieckiej Wenecji” (1,5 h rejs łodzią po Parku Biosfery – UNESCO, gdzie bobry 

można spotkać w naturalnych warunkach)*, czas na wytchnie w „Krainie Ogórków”. 

Przejazd przez Cottbus do FORST – zwiedzanie Wschodnioniemieckiego Ogrodu 

Różanego* (900 odmian gatunków róż na 17 ha) położonego na samej granicy, czas na 

posiłek, wyjazd w drogę powrotną do kraju, przekroczenie granicy w Olszynie. 

Przyjazd do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 21.30.                      VERTE 

http://www.chorzow.travel.pl/


 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, 

• 3 noclegi w hotelu Olimpik Park (pok. typu studio 2-3 os. łazienki, wc, TV, wifi), 

• 3 śniadania (bufet), 3 obiadokolacje, 

• pilot- przewodnik na całej trasie, 

• system słuchawkowy audio tour guide, 

• ubezpieczenie w SI (KL 25 tys. €, NNW 20 tys. zł i bagaż 1100 zł), 

• obowiązkowa składka TFU, 

• podatek VAT. 

koszt wycieczki: 720 zł 
koszt wycieczki z rabatem: 698 zł 

 

(członkowie PTTK – skł. 2021r., Karta Turysty CCIiT) 
 
 

Dodatkowo: (zbiera przewodnik w dniu wyjazdu) 
 Bilety wstępy do zwiedzanych* 7 obiektów i 2 rejsy, to koszt ok.: N (pełnopłatni) – 95 €,  

U (emeryci, renciści, +65) – 80 € (euro); U (uczniowie do 18 lat) – 55 €  
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 200 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostała kwota na 3 tygodnie przed wyjazdem  

(w przypadku rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach turystycznych, które są dostępne w biurze CCIiT). 

Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 

 Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w dniu wpłaty zaliczki. 

Uczestnicy wchodzą do autokaru według dat wpłaty zaliczek, zasada ta obowiązuje tylko w Chorzowie, należy być 

15 min przed wyjazdem. Uczestnicy powinni posiadać aktualny dokument (paszport bądź dowód osobisty).  

Na terenie Niemiec obowiązuje waluta Euro (1 euro = ok. 4,5 zł) 

Ze względu na zaistniałą sytuację obostrzeń sanitarnych, każdy uczestnik powinien posiadać osobiste 
środki ochrony (maseczki), oraz przestrzegać aktualny regulamin zwiedzanego obiektu. Wejścia do 

zwiedzanych obiektów mogą być utrudnione, bądź nawet niemożliwe nałożonymi lokalnymi decyzjami 
administracyjnymi niezależnymi od organizatora. 

 
 

Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 0048 502 46 38 28 
 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 
 

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Berlin”. 
 


