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Wycieczka szkolna – 4 dni  

BERLIN – TROPICAL ISLAND – POCZDAM SZPREWALD – MRU 
Termin: 01-04.06.2020 r. 

 
Dzień 1  
Wyjazd z Sierakowic w godzinach rannych. Przejazd do MRU – Międzyrzecki Rejon 
Umocniony, zwiedzanie kompleksu  Nietoperek. Międzyrzecki Rejon Umocniony  
to jedne z największych podziemi fortyfikacyjnych świata. Podziemia odcinka 
centralnego MRU są obecnie rezerwatem nietoperzy, w którym zimuje ponad 30 
tys. osobników należących do 12 gatunków nietoperzy. Łączną długość 
podziemnych korytarzy szacuje się na około 32–35 km.  
Przejazd do Słubic. Obiadokolacja i nocleg. 
   
Dzień 2 
Śniadanie. Przejazd do Berlina z krótkimi postojami po drodze. Przejazd do 
centrum miasta. Zwiedzanie miasta: Miejsce Pamięci Mur Berliński, Alexanderplatz 
(Wieża Telewizyjna, Fontanna Neptuna, Czerwony Ratusz) Nikolai Viertel, Unter den 
Linden (Aleja pod Lipami), Katedra Berlińska, Uniwersytet Humbolta, pomnik 
spalenia książek przez nazistów 10 maja 1933 r., Opera, Plac Paryski, Brama 
Brandenburska, Reichstag – siedziba parlamentu, Pomnik Holocaustu. Przejazd  
do Poczdamu: Pałac i ogrody Sanssouci, Kościół Pokoju, Stare miasto.  
Przejazd do Słubic. Obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 3 
Śniadanie. Przejazd do Tropical Island. To największy tropikalny park rozrywki  
i wypoczynku w Europie. Niepowtarzalna kraina tropików, która przenosi w uroczy 
świat dżungli. Laguna z grotą i wodospadem, jak i ogromne Morze Południowe  
z jedynym w swoim rodzaju piaskiem na plaży pozwalają na idealny wypoczynek. 
W Tropikalnej Wiosce można zobaczyć domki typowe dla Tajlandii, Bali, Borneo  
i Samoa. Idealny klimat panujący tu przez cały rok (powietrze 23-25°C, woda  
28-31°C, wilgotność 30-50%) gwarantuje świetne samopoczucie.  
Przejazd do Słubic. Obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 4  
Śniadanie. Przejazd do Szprewaldu – to unikatowy przykład nizinnego krajobrazu 
rzeczno-dolinowego. Jest on efektem ostatniego zlodowacenia, które poszarpało 
rzekę Szprewę na wiele drobniejszych nurtów i strumieni ciągnących się w sumie 
przez 970 km. Wycieczka łódkami po kanałach.  
Wyjazd w drogę powrotną do Sierakowic.  
Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych. 
 

CENA: Przy grupie od 35-39 uczestników cena wynosi 795 zł oraz 32 € od osoby. 
  
Cena zawiera: 
 3 noclegi w hotelach i pensjonatach (pokoje 2/3/4 osobowe z łazienkami),  

 wyżywienie w postaci 3 śniadań i 3 obiadokolacji,  

 przejazdy klimatyzowanym autokarem lub busem, 
 usługi przewodnickie w Berlinie i MRU, 

 opiekę pilota,   
 ubezpieczenie KL I NNW,   

 turystyczny fundusz gwarancyjny, 

 dodatkowy posiłek w drodze powrotnej, 
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. 
 
Cena nie zawiera: 

 ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego.

WAŻNE INFORMACJE: 
Zapisy: od 13.12.2019 r. w sali 224 u p. Grażyny Węsiory 
Zaliczka: 200 zł płatna najpóźniej do 09.01.2020 r. 
Pozostała kwota: termin zostanie podany 10.01.2020 r. 
Dokumenty: ważny dowód osobisty lub paszport 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwaty_przyrody_Nietoperek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nietoperze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zlodowacenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprewa

