WEIHNACHTSMARKT
Jarmark Świąteczny

CENY
PROMOCYJNE

2019!

www.wycieczkiszkolne.info

Daj się porwać w bajeczny świat bożonarodzeniowych jarmarków! W krainie tysiąca światełek, korzennej woni grzanego wina mieszającej się ze słodkim zapachem gorącej czekolady, nie sposób nie
ulec wyczekiwanej przez wszystkich magii Świąt Bożego Narodzenia…

Berlin

Drezno

Poczdam

• spacer po mieście: Alexanderplatz,
Nikolaiviertel, Unter den Linden,
Brama Brandenburska, Reichstag
(dodatkowo proponujemy wizytę i
zakupy w czekoladziarni: Ritter Schokowelt lub Rausch Schokoladenhaus)
• zwiedzanie Muzeum Egipskiego (ekspozycja w Neues Museum), Historii
Niemiec lub Pergamońskiego
• spacer obok Pomnika Ofiar Holocaustu na Potsdamer Platz
• czas do dyspozycji grupy w centrum
handlowym
• pobyt na tradycyjnym Weihnachtsmarkt (miejsce do wyboru)
Cena:
109zł (44 os.+4), 120zł (40 os.+4)
Możliwość zamiany w/w muzeów na
Muzeum Techniki lub Historii Naturalnej (+ 9 zł/os.)

• zwiedzanie Starego Miasta w Dreźnie
– „Florencji Północy”: Frauenkirche –
symbol pojednania, odbudowany po
zniszczeniach wojennych, tarasy nad
Łabą, porcelanowy poczet elektorów
saskich, katedra katolicka, dziedziniec
Zwingeru z Bramą Koronną
• czas do dyspozycji grupy w centrum
handlowym
• pobyt na Striezelmarkt – jarmarku o
niemal 600-letniej tradycji
Cena:
134zł (44 os.+4), 147zł (40 os.+4)
Możliwe atrakcje dodatkowe:
Galeria Porcelany, Skarbiec Elektorski
(do 16 lat bez dopłat, starsi +5 zł/os.)
Muzeum Higieny (do 16 lat bez dopłat,
starsi +9 zł/os.)
Muzeum Transportu (+9 zł/os.)

• spacer przez poczdamską starówkę –
dzielnicę holenderską i rosyjską
• czas do dyspozycji grupy w centrum
handlowym
• spacer do pałacu Sanssouci – jednej
z najwspanialszych niemieckich
rezydencji
• pobyt na tradycyjnym Weihnachtsmarkt w Poczdamie
Cena:
114zł (44 os.+4), 125zł (40 os.+4)
Możliwe atrakcje dodatkowe:
Pałac Cecilienhof – miejsce konferencji
poczdamskiej (+ 6€/os.)
Pałac Sanssouci (+8€/os.)
Biosfera (+6€/os.)

zapraszamy od 26 listopada!

Ceny obejmują: transport autokarem (barek, DVD, klimatyzacja), ubezpieczenie
KL na kwotę 10000€ i NNW na kwotę 2000€, opiekę pilota.
UWAGA! Ceny obliczono dla grup szkolnych wyjeżdżających z Poznania.
Pozostałe grupy prosimy o kontakt.

Biuro Turystyczne Horyzont
61-819 Poznań, ul. Taczaka 20/3A
tel.: 61 852 32 22
e-mail: poznan@horyzont.net.pl

JARMARKI
ŚWIĄTECZNE
TROPICAL
ISLANDS
www.wycieczkiszkolne.info

Tradycja organizowania jarmarków bożonarodzeniowych, zapoczątkowana w Niemczech i Austrii,
rozprzestrzeniła się na niemal całą Europę. Jest obecna również w naszym kraju! Pięknie przystrojone polskie miasta z roku na rok przyciągają coraz więcej osób spragnionych świątecznej atmosfery.

Wrocław

Szczecin

Warszawa

• spacer z przewodnikiem po mieście:
Ostrów Tumski z monumentalną
katedrą oraz Pałacem Biskupim,
budynki uniwersytetu, gotycki ratusz,
kamienice „Jaś’ i „Małgosia”, ulica
Jatki, Plac Solny
• czas do dyspozycji grupy na Jarmarku
Bożonarodzeniowym, powszechnie
uważanym za najpiękniejszy w Polsce
Cena:
91zł (44 os.+4), 100zł (40 os.+4)
Możliwe atrakcje dodatkowe:
Hydropolis (+17 zł/os.)
Panorama Racławicka (+23 zł/os.)
zoo z Afrykarium (+30 zł/os.)

• zwiedzanie miasta z przewodnikiem
– Wały Chrobrego, Zamek Książąt
Pomorskich, Baszta Siedmiu Płaszczy,
ratusz, Rynek Sienny
• Podziemna Trasa Turystyczna – zwiedzanie schronu z efektami dźwiękowymi nalotu bombowego
• pobyt na Szczecińskim Jarmarku Bożonarodzeniowym – pięknie przystrojone place pełne świątecznych stoisk,
Karuzela Świętego Mikołaja
Cena:
126zł (44 os.+4), 138zł (40 os.+4)
Możliwe atrakcje dodatkowe:
panorama miasta z wieży katedry
(+8 zł/os.)
spotkanie z egzotycznymi ptakami w
szczecińskiej papugarni (+12 zł/os.)

• spacer z przewodnikiem po Starówce
– plac Zamkowy, Rynek z pomnikiem
Syrenki, Barbakan, Grób Nieznanego
Żołnierza
• wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów
Polskich Polin lub Centrum Nauki Kopernik
• czas do dyspozycji grupy na pięknie
oświetlonym Krakowskim Przedmieściu, jarmarku rzemieślniczym na Międzymurzu lub w Złotych Tarasach
Cena:
144zł (44 os.+4), 157zł (40 os.+4)
Możliwe atrakcje dodatkowe:
Królewski Ogród Światła – multimedialne widowisko w ogrodach pałacu w
Wilanowie (+10 zł/os.)

Ceny obejmują: transport autokarem (barek, DVD, klimatyzacja), bilety wstępu,
ubezpieczenie NNW na kwotę 5000PLN, opiekę pilota.
UWAGA! Ceny obliczono dla grup szkolnych wyjeżdżających z Poznania.
Pozostałe grupy prosimy o kontakt.

Biuro Turystyczne Horyzont
61-819 Poznań, ul. Taczaka 20/3A
tel.: 61 852 32 22, 61 642 70 21
e-mail: poznan@horyzont.net.pl

