WEIHNACHTSMARKT - Jarmark Świąteczny
zapraszamy od 27 listopada!

www.wycieczkiszkolne.info

Tradycja jarmarków bożonarodzeniowych sięga średniowiecza.
Co roku w grudniu magia światła i dźwięk kolęd, zapach pierników i grzanego wina, gorąca czekolada, pieczone jabłka, ozdoby i rękodzieło przyciągają tłumy na place i skwery niemieckich miast. Poczuj magię świąt...

BERLIN

• spacer po mieście: Nikolaiviertel, Alexanderplatz, Unter den Linden, Brama 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

BERLIN – „TECHNIKA I PRZYRODA”

• zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej – największy na świecie szkielet brachiozaura, ekspozycja poświęcona ewolucji, wystawy o kosmosie, układzie słonecznym
i wiele innych atrakcji
• czas do dyspozycji grupy w centrum handlowym
• zwiedzanie Muzeum Techniki – w programie wystawy związane z kolejnictwem (40
oryginalnych lokomotyw i wagonów), lotnictwem (kilkadziesiąt samolotów), wystawa starych samochodów, Centrum Nauki SPECTRUM …
• pobyt na tradycyjnym Weihnachtsmarkt (miejsce do wyboru: Alexanderplatz,
Ku’damm pod Kościołem Pamięci …)

DREZNO

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

CENA
110 zł
121 zł

Masz dość jesiennej aury, deszczu, zimna? Odwiedź tropikalną wyspę w
środku Europy – tu pogoda zawsze dopisuje, a liczne atrakcje gwarantują
doskonałą zabawę i niezapomniane przeżycia!!!

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

COTTBUS - TROPICAL ISLANDS

LICZBA OSÓB

CENA

44 osoby płacące
110 zł
+4 miejsca bezpłatne
40 osób płacących
121 zł
+8 miejsc bezpłatnych
Uwaga! Do ceny należy doliczyć
4€ – łączna dopłata za oba muzea
(4 opiekunów – bez dopłat)

LICZBA OSÓB

CENA

• zwiedzanie Starego Miasta w Dreźnie – „Florencji Północy”: Frauenkirche – zbom44 osoby płacące
97 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
107 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 krótkiego spaceru po Budziszynie (bez dopłat) lub 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 Wałbrzycha.
Pozostałe grupy prosimy o kontakt.

TROPICAL ISLANDS

Biuro Turystyczne Horyzont
53-333 Wrocław, ul. Powst. Śląskich 116
Wałbrzych tel.: 74 660 40 06
e-mail: walbrzych@horyzont.net.pl

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

COTTBUS

• spacer po Parku Mużakowskim do Nowego Zamku (bez zwiedzania wnętrz)
• zwiedzanie Pałacu Pücklera wraz z otaczającym go parkiem w Branitz (dopłata 5€)
• zwiedzanie Cottbus: Stare Miasto, Ratusz, Droga Sławy, fragmenty murów miejskich
• czas do dyspozycji grupy w galerii handlowej
• pobyt na tradycyjnym Weihnachtsmarkt w Cottbus

www.wycieczkiszkolne.info

CENY
PROMOCYJNE!
LICZBA OSÓB

CENA

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

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

CENA
100 zł
110 zł

LICZBA OSÓB

CENA

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

93 zł
102 zł

GÖRLITZ

• przejazd do Zgorzelca, przejście przez granicę
• zwiedzanie Görlitz: kościół św. Piotra, barbakan, Górny i Dolny Rynek, kościół św.
Trójcy, Muzeum Przyrodnicze
• czas do dyspozycji grupy w centrum handlowym
• pobyt na tradycyjnym Weihnachtsmarkt w Görlitz

LICZBA OSÓB

CENA

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

73 zł
80 zł

ZAPRASZAMY TAKŻE NA JARMARKI ŚWIĄTECZNE W INNYCH MIASTACH:

PRAGA - OD 93 ZŁ

WIEDEŃ - 2 DNI OD 299 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 Wałbrzycha.
Pozostałe grupy prosimy o kontakt.

Biuro Turystyczne Horyzont
53-333 Wrocław, ul. Powst. Śląskich 116
Wałbrzych tel.: 74 660 40 06
e-mail: walbrzych@horyzont.net.pl

