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Wycieczka – 3 dni  

BERLIN -TROPICAL INSEL – SZPREWALD -MRU 

( Bunkry Nietoperek) 

Termin do ustalenia 

 

Dzień 1  

Wyjazd z miejsca zakwaterowania we wczesnych godzinach 

rannych , przejazd do Berlina z krótkimi postojami  po drodze. 

Przejazd do centrum miasta. Zwiedzanie miasta: Miejsce Pamięci 

Mur Berliński, ALEXANDERPLATZ (Wieżę Telewizyjna, Fontanna 

Neptuna, Czerwony Ratusz) Nikolai Viertel, Unter den Linden (pol. 

Aleja pod Lipami) Katedra Berlińska, Uniwersytet Humbolta, 

pomnik spalenia książek przez nazistów 10maja1933r. Opera, Plac 

Paryski, Brama Brandenburska, Reichstag siedziba parlamentu 

,Pomnik Holocaustu, przejazd do miejsca zakwaterowania  

.Obiadokolacja i nocleg. 

 

Dzień 2 

Śniadanie , przejazd do Szprewaldu – Spreewald to unikatowy 

przykład nizinnego krajobrazu  rzeczno-dolinowego. Jest on 

efektem ostatniego zlodowacenia, które poszarpało 

rzekę   Szprewę na wiele drobniejszych nurtów i strumieni 

ciągnących się w sumie przez 970 km. Wycieczka łódkami po 

kanałach . Przejazd do Tropical Island wizyta i zabawa w 

największym tego typu Aquaparku w Niemczech . Przejazd do 

miejsca zakwaterowania ,  obiadokolacja i nocleg.  

 

Dzień 3 

Śniadanie , przejazd do MRU – Międzyrzecki Rejon Umocniony  

zwiedzanie kompleksu  Nietoperek. Międzyrzecki Rejon 

Umocniony to jedne z największych podziemi fortyfikacyjnych 

świata. Podziemia odcinka centralnego MRU są 

obecnie rezerwatem nietoperzy, w którym zimuje ponad 30 tys. 

osobników należących do 12 gatunków nietoperzy. Łączną 

długość podziemnych korytarzy szacuje się na około 32–35 km. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zlodowacenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprewa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwaty_przyrody_Nietoperek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nietoperze
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Przejazd do domu , zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych. 

 

UWAGA . Istnieje możliwość zorganizowania w drodze powrotnej obiadu dla grupy – cena ok 25 zł 

os.  

 

CENA: 

Ilość osób w grupie Cena od os w PLN 

45 i więcej +4 opieka  500 zł / os  

40 – 44 +4 opieka 535 zł / os  

35 – 39 +3 opieka 575 zł / os  

30 – 34 +3 opieka 635 zł / os  

25 – 29  + 2 opieka  715 zł /os   * 670 zł /os  

Uwaga * mały bus w miarę dostępności  

Cena zawiera: 

➢ 2 noclegi ( pokoje 2/3/4 osobowe z łazienkami )  

➢ wyżywienie w postaci 2 śniadań i 2 obiadokolacji  

➢ przejazdy klimatyzowanym autokarem lub busem 

➢ Usługi przewodnickie  

➢ opiekę pilota  

➢ ubezpieczenie  KL I NNW   

➢ turystyczny fundusz gwarancyjny 

Cena nie zawiera: 

➢ ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego. 

➢ dodatkowego posiłku w drodze powrotnej . 

➢ biletów wstępu do zwiedzanych obiektów  w wysokości 30 zł i 32 euro / os  

 

 

Przedstawiana oferta jest propozycją, aby zrealizować wyjazd prosimy o 

kontakt z biurem w celu podpisania umowy. 
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