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           Poznań – Berlin – Tropical Islands  – 4 dni 
 

 

1 dzień 
1 dzień 

- Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. 

 

- Przejazd do Poznania. Warsztaty w Rogalowym Muzeum - udział w pokazie wytwarzania tradycyjnych rogali 

świętomarcińskich. 

- Przejazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

2 dzień 

- Śniadanie.  

- Przejazd do Poznania. Zwiedzanie miasta w formie gry miejskiej. 

- Przejazd do Centrum Skoda Autolab. Zwiedzanie indywidualne interaktywnego Centrum Bezpieczeństwa, w którym 

możesz skorzystać z interaktywnych eksponatów, doświadczyć wielu sytuacji drogowych i dobrze się przy tym bawić. 

- Przejazd do Gniezna. Warsztaty „Napisz kronikę Krzywoustemu” podczas, których dowiemy się komu zawdzięczamy 

pierwsze księgi i pokażemy, czym się one wyróżniały. Nie zabraknie też krótkiego ćwiczenia z użyciem piórka i pergaminu. 

- Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

3 dzień  

- Śniadanie.  

- Przejazd do Berlina. Całodzienne zwiedzanie miasta z przewodnikiem w trakcie, którego zobaczymy m.in.: Bramę 

Brandenburską, Aleję pod Lipami, Alexanderplatz, Mur Berliński, Muzeum Pergamońskie. 
  

- Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

 

Przy przekraczaniu granicy  

niemieckiej obowiązuje aktualny 

dowód osobisty lub paszport! 

mailto:biuro@essentia.turystyka.pl


4 dzień 

- Śniadanie. Wykwaterowanie. 

- Przejazd do Tropical Islands. Całodzienny pobyt w kompleksie basenowym największego tropikalnego parku rozrywki 

w Europie. 

- W trakcie pobytu obiad (I daniowy + napój) 

- Powrót do miejsca zbiórki w godzinach nocnych.                                                       

 

Cena obejmuje*:  

- transport komfortowym autokarem,  

- opłaty parkingowe,  

- bilety wstępu wg programu,  

- 3x nocleg w pokojach z łazienkami,   

- wyżywienie (3x śniadanie, 3x obiadokolacja, 1 x obiad w Tropical Islands),  

- usługi przewodników,  

- opiekę pilota,  

- ubezpieczenie NNW, KL, 

- podatek VAT. 

* Cena uzależniona od liczby uczestników, miejsca zbiórki, terminu realizacji itp. 

Uwaga! Kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

 

Możliwość rozszerzenia programu o obiad (I daniowy) za dodatkową opłatą ok. 23 zł/os.  

 

 

 

 

 

 


