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

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:
157zł (44 os.+4), 173zł (40 os.+4)
Możliwość zamiany w/w muzeów na
Muzeum Techniki lub Historii Naturalnej (+ 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:
162zł (44 os.+4), 178zł (40 os.+4)
Możliwe atrakcje dodatkowe:
Pałac Cecilienhof – miejsce konferencji
poczdamskiej (+ 6€/os.)
Pałac Sanssouci (+8€/os.)
Biosfera (+6€/os.)

Drezno i Tropical
Islands (2 dni)
I dzień
• 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
II dzień
• pobyt w aquaparku Tropical Islands
Cena:
398zł (44 os.+4), 423zł (40 os.+4)
Dodatkowo płatny bilet do Tropical
Islands: 20€ (4 opiekunów - bez dopłat)

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 Torunia.
Pozostałe grupy prosimy o kontakt.

Biuro Turystyczne Horyzont
85-055 Bydgoszcz, ul. Podolska 1
tel.: 56 475 91 04
e-mail: torun@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.

Poznań

Gdańsk

• wizyta na Ostrowie Tumskim, kolebce
państwa polskiego – zwiedzanie
katedry wraz z podziemiami
• pokaz wypieku i degustacja rogali
świętomarcińskich w Rogalowym
Muzeum Poznania
• spacer szlakiem najważniejszych
zabytków poznańskiej starówki
• pobyt na jarmarku „Betlejem Poznańskie” – liczne stoiska, Szopka Bożonarodzeniowa, wystawa rzeźb lodowych
(zależnie od terminu)
Cena:
105zł (44 os.+4), 114zł (40 os.+4)
Możliwe atrakcje dodatkowe:
2-godzinna zabawa w parku wodnym
Termy Maltańskie (+23 zł/os.)

• zwiedzanie gdańskiej starówki z prze- • spacer z przewodnikiem po Starówce
wodnikiem – Długi Targ, port nad – plac Zamkowy, Rynek z pomnikiem
Motławą, bazylika Mariacka, Krzyże Syrenki, Barbakan, Grób Nieznanego
Gdańskie
Żołnierza
• wizyta w Muzeum II Wojny Światowej • wizyta w Muzeum Powstania Warlub Europejskim Centrum Solidarności szawskiego, Muzeum Historii Żydów
• pobyt na jarmarku świątecznym – Polskich Polin lub Centrum Nauki Kodziesiątki stoisk, bajkowa iluminacja, pernik
najwyższa choinka w Polsce, karuzela, • czas do dyspozycji grupy na pięknie
tor saneczkowy
oświetlonym Krakowskim Przedmieściu, jarmarku rzemieślniczym na MięCena:
dzymurzu lub w Złotych Tarasach
116zł (44 os.+4), 125zł (40 os.+4)
Cena:
133zł (44 os.+4), 145zł (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 Torunia.
Pozostałe grupy prosimy o kontakt.

Warszawa

Biuro Turystyczne Horyzont
85-055 Bydgoszcz, ul. Podolska 1
tel.: 56 475 91 04
e-mail: torun@horyzont.net.pl

