
 

 

 

Szczecin – Berlin – Świnoujście 

 

Dzień 1 – 14.10.2022 (piątek) 

  

 Zbiórka wcześnie rano i wyjazd.  

Szczecin zwiedzanie miasta: Wały Chrobrego tworzące nad Odrą tarasy widokowe, 
Zamek Książąt Pomorskich, Stare Miasto, bazylika św. Jakuba, zabytkowe 
pompy miejskie, objazd miasta – charakterystyczny układ ulic, aleja 
fontann, gmach urzędu miasta i Jasne Błonia. 

Centrum Dialogu 
Przełomy 

wizyta w placówce prezentującej najnowszą historię Szczecina począwszy 
od 1939 roku, czas włączenia do Polski, aż po Okrągły Stół.  

Podziemne Trasy 
Szczecina 

spacer niezwykłą trasą turystyczną urządzoną w poniemieckich 
schronach: przeciwlotniczym i przeciwatomowym.  

Muzeum Techniki         
i Komunikacji 

wizyta w szczecińskiej Zajezdni Sztuki – popularnym muzeum techniki 
stworzonym w dawnej, zabytkowej zajezdni tramwajowej.  

 Obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg. 

Dzień 2 – 15.10.2022 (sobota) 

  

 Śniadanie.                                                                                                                              
Przejazd do stolicy Niemiec. 

Berlin zwiedzanie miasta: fragmenty muru berlińskiego, platforma widokowa        
i wystawa przy Bernauer Strasse, Aleksanderplatz, fontanna Neptuna, 
Rathaus, Wyspa Muzeów (UNESCO), katedra berlińska, unter den Linden - 
najsłynniejsza aleja Berlina, Reichstag – budynek parlamentu, Tiergarten, 
Brama Brandenburska – symbol Berlina, plac Poczdamski ze słynnym 
Sony Center oraz Checkpoint Charlie.  

Wieża telewizyjna  wizyta w najwyższej budowli Unii Europejskiej (368m), wjazd na taras 
widokowy znajdujący się w charakterystycznej kuli 203 nad ziemią. 

 Czas na kawę na Ku-Damm – słynnej ulicy dawnego Berlina Zachodniego.  

 Powrót do Polski.                                                                              
Obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3 – 16.10.2022 (niedziela) 

  

 Śniadanie, wykwaterowanie. 

Świnoujście  wejście na najwyższą na polskim wybrzeżu latarnię morską, przeprawa 
promowa na wyspę Uznam, spacer po centrum Świnoujścia, park 
Zdrojowy, promenada oraz imponująca plaża i falochron ze słynną Stawą 
Młyny w kształcie wiatraka. 

 

 

OFERTA WYCIECZKI – termin 14/10 - 16/10/2022 

Wycieczka  

Szczecin i Berlin 

 
 

 
 

 
 

 
 



  
  

  
 

 

Fort Gerharda pruska musztra pod okiem komendanta oraz spacer po podziemnych 
kazamatach. 

 Po południu wyjazd w drogę powrotną.                                           
Zakończenie wycieczki późnym wieczorem.                                              

 

PROGRAM JEST RAMOWY, KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 

 

Planowane bilety wstępu Opcje dodatkowe 

  

 Centrum Dialogu Przełomy 
 Podziemne Trasy Szczecina 
 Muzeum Techniki i Komunikacji 
 Wieża Telewizyjna w Berlinie 
 Latarnia Morska w Świnoujściu 
 Fort Gerharda w Świnoujściu 

 

 wieża katedry w Szczecinie + ok. 15zł/os. 
 obiadokolacja 3 dnia +ok. 45-50zł/os.  

Zapewniamy zwiedzanie z wykorzystaniem systemu TGS (Tour Guide System) – jest to 
elektroniczny system nagłośnienia (odbiornik + słuchawki), podnoszący komfort zwiedzania, 
zwłaszcza najbardziej zatłoczonych miejsc. 

UWAGA: Na wycieczkę wymagany jest ważny dowód osobisty lub paszport! 

INFORMACJE COVID-19 

Wycieczka odbywa się w reżimie sanitarnym, należy stosować się do przyjętych wytycznych 
obowiązujących w miejscu (kraju, regionie) przebywania – np. do obowiązku stosowania masek, 

posiadania certyfikatów szczepień lub/i negatywów testów na obecność COVID-19, itp. 
 

Cena zawiera Opłaty dodatkowe Cena nie zawiera 
   

 przejazd komfortowym autokarem 
 opłaty drogowe i parkingi 
 opieka pilota wycieczek 
 2 noclegi w hotelu nowym hotelu 

IBIS Styles Stare Miasto  3*** w 
Szczecinie (pokoje 1 - 2os z łazienką)  

 2 śniadania  
 2 obiadokolacje 
 ubezpieczenie NNW i KL Europa 
 system słuchawkowy TGS 

 bilety wstępu 
 opłaty rezerwacyjne 
 usługi przewodnickie 
 składki do funduszy 

turystycznych :TFG i TFP 

 wydatków osobistych 
 innych opcjonalnych 

usług i świadczeń 
 

 
Cena podstawowa 

Pokój 1 os. Pokój 2 os. (1 lub 2 łóżka) 

879zł/os. 729zł/os. 

Bilety wstępu i opłaty dodatkowe 110zł/os. i 15€/os. płatne dodatkowo 

Minimalna liczba uczestników konieczna do potwierdzenia wycieczki wynosi 32 osoby 
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