WYCIECZKA
TROPIKALNA
WYSPA
BERLIN
DOWROCŁAW
PARYŻA
65 dni
DNI
Dzień 1:
- ok. 3.00 zbiórka i wyjazd autokaru na Wyspę Tropikalną (okolice Berlina),
- przyjazd na Wyspę Tropikalną,
Wyspa Tropikalna jest to największy tropikalny park rozrywki i wypoczynku w
Europie. Fascynująca kraina tropików pod dachem z prawdziwą plażą nad wodą, lasem
tropikalnym oraz oryginalnymi budowlami z krajów ze strefy międzyzwrotnikowej. To
cały dzień zabawy, radości i relaksu.
- zakwaterowanie w namiotach typu Tipi z materiału na campingu,
- Obiad i korzystanie z atrakcji Strefy Tropikalnej i zjeżdżalni,
Strefa tropikalna jest to Las Tropikalny gdzie można podziwiać ok. 50000 roślin 600
różnych gatunków, żółwie, bażanty, ary i pawie.
Zjeżdżalnie –wieża ze zjeżdżalniami o wysokości 27 metrów , są to cztery różne
ślizgawki od najłagodniejszej familijnej ze specjalnymi oponami do zjeżdżania po
ślizgawkę turbo, na której można rozwinąć prędkość nawet do 70 km na godzinę .
- nocleg na campingu w namiotach typu Tipi z materiału
Dzień 2:
- śniadanie,
- dalsze korzystanie z atrakcji Tropikalnej Wyspy,
- wykwaterowanie i wyjazd do Berlina,
- przejazd wzdłuż pozostałości Muru Berlińskiego Aleksanderplatz- serce dawnego
Berlina, Unter den Linden –najbardziej znana aleja Berlina, która prowadzi do Bramy
Brandenburskiej przez Wyspę Muzeów, Lustgarten lezący tuz obok Katedry. Reichstag –
siedziba parlamentu Niemieckiego
- przejazd w okolice Wrocławia,
- przyjazd do OW w okolicach Wrocławia, zakwaterowanie i nocleg
Dzień 3:
- śniadanie,
-zwiedzanie z przewodnikiem, Ostrów Tumski –Plac Katedralny, katedra wrocławska św.
Jana Chrzciciela, rezydencja arcybiskupia, kościół Św. Krzyża, Most Tumski. Wyspa
Piasek– kościół NMP na Piasku z szopką ruchomą. Ossolineum - dawny klasztor zakonu
Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą. Stare Miasto – Rynek z ratuszem, pręgierz, zabytkowe
kamieniczki, dawne domy altarystów „Jaś i Małgosia”, bazylika św. Elżbiety, Jatki,
więzienie średniowieczne. Uniwersytet Wrocławski – zwiedzanie głównego gmachu
Uniwersytetu: Aula Leopoldina, Oratorium Marianum, Wieża Matematyczna, Muzeum
Uniwersyteckie. - Jedna z największych atrakcji dzisiejszego Wrocławia, która
przedstawia potężne płótno panoramiczne z początku XIX w., Panoramy Racławickiej,
Ogrodu Zoologicznego i Afrykarium,
- obiadokolacja i nocleg,
Dzień 4:
- śniadanie, wyjazd do Kopali Złota
- przyjazd Złotego Stoku, zwiedzanie Kopalni Złota
Zwiedzanie z przewodnikiem "Sztolni Gertruda" , podziemny wodospad w „Sztolni
Czarnej”, spotkanie z Gnomem w Chodniku Śmierci, Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli,
- powrót do OW, czas wolny na gry i zabawy na powietrzu,
- obiadokolacja i nocleg
Dzień 5:
- śniadanie, wykwaterowanie
- wyjazd w drogę powrotną,
- powrót w godzinach wieczornych

Cena do uzgodnienia
Cena obejmuje:
•
przejazd komfortowym
autokarem, opłaty parkingowe
•
3 noclegi, 3 śniadania, 2
obiadokolacje w okolicach
Wrocławia
•
1 śniadanie na Wyspie Tropikalnej
•
1 nocleg na Wyspie Tropikalnej na
campingu w namiotach typu Tipi z
materiału
•
Nieograniczony pobyt w
Tropikalnej Wyspie
•
ubezpieczenie NNW na sumę
3000zł i KL 10.000 euro
•
opiekę pilota
•
przewodników,
•
bilety wstępu do zwiedzanych
miejsc

