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  Kruszwica – Poznań – Berlin – Poczdam – Gniezno - 5 dni 
 

 
   

1 dzień 

- Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. 
 

- Przejazd do Kruszwicy. Zwiedzanie z przewodnikiem kolebki Państwa Polskiego, miejsca najstarszych pamiątek z 

legendarną Mysią Wieżą owianą czarem baśni i legend historycznych o Popielu i Piaście, słynnej kruszwickiej kolegiaty 

romańskiej z XII w. 

- Rejs statkiem po Jeziorze Gopło.  

 

- Przejazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

2 dzień 

- Śniadanie.  

- Przejazd do Kórnika. Zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Kórnickiego - zabytkowej rezydencji historycznych rodów 

Górków i Działyńskich. Jest jednym z najlepszych w Polsce przykładów romantycznej siedziby ziemiańskiej. 

- Przejazd do Poznania. Zwiedzanie z przewodnikiem miasta w tym m.in.: Katedra, Zamek Przemysła, Stary Rynek, Fara. 

- Przejazd do Browaru Lech. Zwiedzanie z przewodnikiem jednego z najnowocześniejszych browarów w Europie, gdzie 

podpatrzymy proces warzenia piwa. 

- 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! 
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4 dzień 

- Śniadanie.   

- Przejazd do Poczdamu. Zwiedzanie z przewodnikiem kompleksu pałacowo – parkowego Sanssousi - letniej siedziby 

Fryderyka II Wielkiego. Sanssouci jest jedną z najsłynniejszych, rokokowych budowli pałacowych w Europie. 
 

- Przejazd do Filmpark Babelsberg. Zwiedzanie indywidualne parku tematycznego działającego z mieszącym się obok 

studiem filmowym Babelsberg – najstarszym studiem filmowym na świecie. To tu karierę zaczynała Marlena Dietrich, a 

swoje filmy kręcili Hitchock czy Tarantino. Poznamy plan filmowy „od kuchni”. 

- Powrót do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

5 dzień 

- Śniadanie. Wykwaterowanie. 

-  Przejazd do Gniezna. Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Początków Państwa Polskiego podczas, którego poznamy 

historię początków naszego państwa, a także historią Gniezna i Wielkopolski.  

- Powrót do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych. 

 

Cena obejmuje*:  

- transport komfortowym autokarem, 

- opłaty parkingowe,  

- bilety wstępu wg programu,  

- 4x nocleg w pokojach z łazienkami,   

- wyżywienie (4x śniadanie, 4x obiadokolacja),  

- 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 (II daniowy) za dodatkową opłatą ok. 35 zł/os.  


