WEIHNACHTSMARKT - Jarmark Świąteczny

Bombki, smakołyki, zwyczaje...

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 (2 DNI)

I dzień – tradycyjny spacer po mieście
• 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 pobyt na tradycyjnym
Weihnachtsmarkt (miejsce do wyboru: Alexanderplatz, Ku’damm pod Kościołem
Pamięci …)

CENY
PROMOCYJNE!
LICZBA OSÓB

CENA

44 osoby płacące
356 zł
+4 miejsca bezpłatne
40 osób płacących
378 zł
+4 miejsca bezpłatne
Uwaga! Do ceny należy doliczyć
4€ – łączna dopłata za muzea
(4 opiekunów – bez dopłat)

II dzień – „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 (proponujemy Mall of Berlin – na Leipziger Platz lub Alexa na Alexanderplatz)
• zwiedzanie Muzeum Techniki – w programie wystawy związane z kolejnictwem (40 oryginalnych lokomotyw i wagonów),
lotnictwem (kilkadziesiąt samolotów), wystawa starych samochodów, Centrum Nauki SPECTRUM …

BERLIN – TROPICAL ISLANDS (2 DNI)

I dzień – tradycyjny spacer po mieście
• 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 pobyt na tradycyjnym
Weihnachtsmarkt (miejsce do wyboru: Alexanderplatz, Ku’damm pod Kościołem
Pamięci ...)

II dzień - Tropical Islands

LICZBA OSÓB

CENA

44 osoby płacące
354 zł
+4 miejsca bezpłatne
40 osób płacących
376 zł
+4 miejsca bezpłatne
Uwaga! Do ceny należy doliczyć
bilet wstępu na Tropical Islands 19€ od osoby (4 opiekunów – bez
dopłat)

• przejazd na Tropical Islands, pobyt w aquaparku
• powrót w godzinach wieczornych

www.wycieczkiszkolne.info

Już dziś dowiedz się jak powstają najsłynniejsze ozdoby choinkowe,
zasmakuj w świątecznych łakociach, poznaj odwieczne polskie tradycje
bożonarodzeniowe i spotkaj się ze Świętym Mikołajem.
Zapraszamy w magiczną przedświąteczną podróż!!!

FABRYKA PEŁNA BOMBEK
Zapraszamy do świata szklanych ozdób choinkowych! Wybierzmy się razem na
zwiedzanie zakładu produkcyjnego, w którym powstają najpiękniejsze bombki. Wizytę zakończymy warsztatami, podczas których każdy uczestnik wykona własną
świąteczną bombkę. Zobaczmy jak robią to profesjonaliści, a potem sami spróbujemy
zmierzyć się z tym wyzwaniem. Konkurs z nagrodami na najpiękniejszą choinkową
dekorację zachęci każdego do twórczej i pełnej zaangażowania pracy.

Z WIZYTĄ U ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Święty Mikołaj przybywa do jednej z pobliskich wsi! Czy i my wybierzemy się na
spotkanie z nim? Razem z elfem -przewodnikiem odwiedźmy między innymi Muzeum
Iluzji, Latającą Chatę Tajemnic, Tunel Zapomnienia oraz Świąteczną Fabrykę Elfów, w
której podpatrzymy ich ciężką pracę. W magicznym gabinecie, przy codziennej przedświątecznej krzątaninie spotkamy… Świętego Mikołaja! Po spotkaniu zapraszamy na
projekcję krótkometrażowego filmu zimowego.

ZIMA W SKANSENIE
Boże Narodzenie to czas magii, pełen nakazów i zakazów mających na celu zapewnienie pomyślności w nadchodzącym roku. Zapraszamy do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, by dowiedzieć się więcej o zwyczajach i obrzędach bożonarodzeniowych na Mazowszu. Czy wiesz, że wybór daty Świąt nie był przypadkowy? Co oznacza
pojęcie Gody? Kiedy pojawiła się choinka i jak ją zdobiono? Wybierz się z nami do
skansenu, by na własne oczy zobaczyć jak obchodzono Święta na Mazowszu kiedyś,
a jak obchodzone są dziś.

CENY
PROMOCYJNE!

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

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

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

CENA
77 zł
82 zł

CENA
79 zł
84 zł

CENA
75 zł
81 zł

Dodatkowo proponujemy wizytę i zakupy w jednej z berlińskich czekoladziarni: Ritter Bunte Schokowelt lub Rausch Schokoladenhaus.
Ceny obejmują: nocleg w hostelu (ze śniadaniem i obiadokolacją), 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 Warszawy. Pozostałe grupy prosimy o kontakt.

Biuro Turystyczne Horyzont
00-844 Warszawa, Plac Europejski 3
tel.: 22 350 65 95, 22 382 14 80
e-mail: warszawa@horyzont.net.pl

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

Biuro Turystyczne Horyzont
00-844 Warszawa, Plac Europejski 3
tel.: 22 350 65 95, 22 382 14 80
e-mail: warszawa@horyzont.net.pl

