WEIHNACHTSMARKT - Jarmark Świąteczny
zapraszamy od 27 listopada!

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

• spacer po mieście: Nikolaiviertel, Alexanderplatz, Unter den Linden, Bramy Brandenburska, Reichstag (przy wczesnej rezerwacji możliwość wejścia na kopułę)
• zwiedzanie muzeum (jedno do wyboru bez dodatkowych opłat): Egipskiego (ekspozycja w Neues Museum), Etnograficznego, Historii Niemiec, Pergamońskiego
• spacer obok Pomnika Ofiar Holocaustu na Potsdamer Platz
• czas do dyspozycji grupy w centrum handlowym
• pobyt na tradycyjnym Weihnachtsmarkt (miejsce do wyboru)
• dodatkowo proponujemy wizytę i zakupy w jednej z berlińskich czekoladziarni: Ritter Schokowelt lub Rausch Schokoladenhaus

WROCŁAW

• zapraszamy na magiczną podróż wśród wrocławskich legend oraz słynnych krasnali,
której zwieńczeniem będzie wizyta na bodaj najpiękniejszym Jarmarku Bożonarodzeniowym w naszym kraju
• spacer z przewodnikiem po starym Wrocławiu: Ostrów Tumski z monumentalną
katedrą oraz Pałacem Biskupim, budynki uniwersytetu, gotycki ratusz, kamienice
„Jaś’ i „Małgosia”, ulica Jatki oraz Plac Solny
• czas do dyspozycji grupy na Jarmarku Bożonarodzeniowym
• możliwość wzbogacenia programu o wizytę we wrocławskim zoo i Afrykarium,
Hydropolis lub Panoramie Racławickiej

DREZNO

CENY
PROMOCYJNE!
LICZBA OSÓB

CENA

44 osoby płacące
99 zł
+4 miejsca bezpłatne
40 osób płacących
109 zł
+8 miejsc bezpłatnych
Możliwość wizyty w Muzeum Techniki lub Muzeum Historii Naturalnej - dopłata 2€ od osoby

LICZBA OSÓB

CENA

44 osoby płacące
+4 miejsca bezpłatne
40 osób płacących
+8 miejsc bezpłatnych

77 zł

LICZBA OSÓB

85 zł

CENA

• zwiedzanie Starego Miasta w Dreźnie – „Florencji Północy”: Frauenkirche – zbom44 osoby płacące
119 zł
bardowany w czasie wojny i odbudowany po latach symbol pojednania, tarasy nad
+4 miejsca bezpłatne
Łabą, majestatycznych rozmiarów poczet elektorów saskich – misternie wykonany
40 osób płacących
131 zł
z miśnieńskiej porcelany, katedra katolicka, dziedziniec Zwingeru z Bramą Koronną,
+8 miejsc bezpłatnych
nad którą królują cztery polskie orły
• czas do dyspozycji grupy w centrum handlowym
• pobyt na tradycyjnym Weihnachtsmarkt
• możliwość zwiedzenia jednej z wybranych atrakcji w Dreźnie: Galeria Starych Mistrzów, Gabinet Matematyczno-Fizyczny, Skarbiec Elektorski (do 16 lat bez dopłat, powyżej 16 lat – 5 zł); Muzeum Higieny (do 18 lat – bez dopłat); Muzeum
Komunikacji i Transportu (5 zł)
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, 61 642 70 21
e-mail: poznan@horyzont.net.pl

TROPICAL ISLANDS

Gdy wakacje stają się mglistym wspomnieniem, a prawdziwa listopadowa
mgła puka do okien, czas na relaks w Tropical Islands! Przekonaj się, że... my
się zimy nie boimy i wybierz się z nami w podróż do miejsca, gdzie pogoda
dopisuje cały rok! Zapraszamy do fantastycznej zabawy w tropikach!

BERLIN – TROPICAL ISLANDS

• 3-godzinny pobyt w aquaparku Tropical Islands
• zwiedzanie muzeum (jedno do wyboru bez dodatkowych opłat): Egipskiego, Etnograficznego, Historii Niemiec, Galerii Narodowej
• spacer do Bramy Brandenburskiej, Reichstagu i Pomnika Ofiar Holocaustu lub spacer z Nikolaiviertel na Alexanderplatz i Unter den Linden
• czas do dyspozycji grupy w centrum handlowym i na Weihnachtsmarkt na Potsdamer Platz lub Alexanderplatz

FRANKFURT – TROPICAL ISLANDS

• 7-godzinny pobyt w aquaparku Tropical Islands
• czas do dyspozycji grupy w centrum handlowym
• pobyt na tradycyjnym Weihnachtsmarkt we Frankfurcie
• Uwaga! Dodatkowo płatny bilet wstępu na Tropical Islands 19€ od osoby
(4 opiekunów – bez dopłat)

POCZDAM

• spacer przez poczdamską starówkę – dzielnicę holenderską i Aleksandrowkę –
dzielnicę rosyjską
• czas do dyspozycji grupy w centrum handlowym
• spacer po parku Sanssouci – jednej z najwspanialszych niemieckich rezydencji
• pobyt na tradycyjnym Weihnachtsmarkt w Poczdamie
• dodatkowo proponujemy zwiedzanie Cecilienhofu – miejsca konferencji poczdamskiej (dopłata 5€ od osoby) lub pałacu Sanssouci (dopłata 8€ od osoby)

BERLIN – POCZDAM

• spacer do Bramy Brandenburskiej, Reichstagu i Pomnika Ofiar Holocaustu
• zwiedzanie muzeum (jedno do wyboru bez dodatkowych opłat): Egipskiego, Etnograficznego, Historii Niemiec, Galerii Narodowej, Pergamońskiego lub wizyta
i zakupy w jednej z czekoladziarni: Ritter Schokowelt lub Rausch Schokoladenhaus
• przejazd do Poczdamu
• spacer po parku Sanssouci – jednej z najwspanialszych niemieckich rezydencji
• pobyt na tradycyjnym Weihnachtsmarkt w Poczdamie
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.

www.wycieczkiszkolne.info

CENY
PROMOCYJNE!
LICZBA OSÓB

CENA

44 osoby płacące
107 zł
+4 miejsca bezpłatne
40 osób płacących
117 zł
+8 miejsc bezpłatnych
Uwaga! Dodatkowo płatny bilet
wstępu na Tropical Islands 19€ od
osoby (4 opiekunów – bez dopłat)

LICZBA OSÓB

CENA

44 osoby płacące
+4 miejsca bezpłatne
40 osób płacących
+8 miejsc bezpłatnych

99 zł

LICZBA OSÓB
44 osoby płacące
+4 miejsca bezpłatne
40 osób płacących
+8 miejsc bezpłatnych

LICZBA OSÓB
44 osoby płacące
+4 miejsca bezpłatne
40 osób płacących
+8 miejsc bezpłatnych

109 zł
CENA
105 zł
115 zł

CENA
105 zł
115 zł

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

