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BERLIN – JARMARKI ADWENTOWE 

 
 
 

PROGRAM RAMOWY 2 DNI 
DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników i wyjazd z Łodzi we wczesnych godzinach rannych. Przejazd do Berlina. Zwiedzanie miasta. 
Zobaczymy m.in.: Humboldt-Box – futurystyczny, kilkupiętrowy wielościan obok Uniwersytetu Humboldta i 
berlińskiej Katedry, Bramę Brandenburską, Aleję Unter den Linden z zabytkowymi gmachami i kościołami. Kolejno 
udamy się na Jarmarki Świąteczne: przy Czerwonym Ratuszu, na Alexanderplatz, na Gendarmenmarkt, przy Zamku 
Królewskim. Podziwiać będziemy świąteczne dekoracje tonące w „morzu światełek. Prawdziwą ucztę dla oczu i uszu 
stanowią również liczne bożonarodzeniowe występy muzyczne i taneczne. Podczas naszej wizyty na jarmarkach, 
spróbować będzie można tradycyjnych specjałów. Przejazd na obiadokolację i nocleg po stronie polskiej.  
DZIEŃ 2 
Śniadanie, po którym przejazd na dalsze zwiedzanie miasta. Wizyta w  Muzeum Pergamońskim – najsławniejszym i 
najchętniej odwiedzanym muzeum w mieście. Zobaczymy ciekawe eksponaty sztuki hellenistycznej, babilońskiej, 
islamskiej i egipskiej. Następnie  udamy się do dzielnicy Charlottenburg. Będziemy mieli okazję podziwiać jeden z 
najpiękniejszych zespołów architektonicznych Berlina – pałac Charlottenburg. W jego pobliżu weźmiemy również 
udział w kolejnych Jarmarkach Adwentowych. W tym przedświątecznym czasie, klasyczne budynki przystrojone 
zostają licznymi światełkami i ozdobami, przyciągając wzrok intrygującym połączeniem historii i nowoczesnej oprawy. 
Dodatkowo, wokół placu rozstawione są liczne karuzele, huśtawki oraz kolejki górskie. Posiłek na Jarmarkach we 
własnym zakresie. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.  
 
 
TERMIN:      7-8 grudnia 2019 r.  
 
CENA: 560,00 zł  
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ZAPEWNIAMY: 

  przejazd komfortowym autokarem 

  1 nocleg w pokojach 2-os. z łazienkami 

  1 śniadanie, 1 obiadokolacja 

  opiekę i informację turystyczną pilota 

  ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 2 000 €, do 10 000 zł w RP 

  bilety wstępu oraz inne wydatki programowe 
 

UWAGI: 

  program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom 

  niezbędny dokument do podróży: paszport lub dowód osobisty 
 


