
(BT) BERLIN - TROPICAL ISLANDS   2 dni

(BWD) WIEDEÑ - BRATYS£AWA - DEMIANOWSKA DOLINA - BEŠEÒOVÁ  

PROGRAM: (BT)

Dzieñ 1 BERLIN 

Zbiórka uczestników wycieczki w umówionym miejscu i 

o ustalonej godzinie. Wyjazd. Przejazd przez Niemcy. 

Przyjazd do BERLINA, np.: Reichstag, Brama 

Brandenburska, Unter den Linden, Plac Bebela, Opera, 

Koœció³ œw. Jadwigi, Gendarmenmarkt (Dom 

Koncertowy, Katedra Niemiecka, Katedra Francuska), 

Wyspa Muzeów (m.in. Muzeum Pergamoñskie 

prezentuj¹ce sztukê staro¿ytn¹, islamu, Azji Mniejszej), 

Alexanderplatz. Przejazd na obiadokolacjê i nocleg w 

schronisku m³odzie¿owym.  

   

Dzieñ 2 BERLIN, TROPICAL ISLANDS 

Œniadanie. Kontynuacja zwiedzania stolicy Niemiec, np.: 

Mur Berliñski, Potsdamerplatz, dzielnica Berlin 

Zachodni (Berlin-Zoo, Koœció³ Dziêkczynienia, Europa-

Center), zamek Charlottenburg z ogrodami (najwiêksza 

berliñska rezydencja Hohenzollernów). Przejazd do 

TROPICAL ISLANDS, czas na przyjemny „urlop w 

tropikach”.  Wyjazd do kraju. Powrót w wyznaczone 

przez Klienta miejsce. 

PROGRAM: (BWD) NOWOŒÆ!

Dzieñ 1 WIEDEÑ 

Zbiórka uczestników wycieczki w umówionym miejscu i 

o ustalonej godzinie. Wyjazd. Przejazd przez Czechy. 

Przyjazd do WIEDNIA, np.: Ring, Plac Marii Teresy, 

Muzeum Historii Sztuki lub Muzeum Historii 

Naturalnej, Parlament, Ratusz, Uniwersytet, Hofburg, 

Kohlmarkt, Katedra œw. Szczepana, z³oty pomnik 

Johana Straussa w parku miejskim, Hundertwasserhaus 

(ciekawy architektonicznie kompleks mieszkalny w 

jednej z wiedeñskich dzielnic). Przejazd na nocleg w 

hotelu turystycznym, obiadokolacja.   

Dzieñ 2 BRATYS£AWA  

Œniadanie. Przejazd do BRATYS£AWY, spacer po 

mieœcie, np.: Zamek Bratys³awski na naddunajskim 

wzgórzu, Katedra œw. Marcina, Wie¿a Michalska, rynek 

g³ówny, Stary Ratusz, koœció³ franciszkanów, Pa³ac 

Prymasowski. Przejazd na nocleg w hotelu 

turystycznym, obiadokolacja.   

 

Dzieñ 3 DEMIANOWSKA DOLINA, BEŠEÒOVÁ  

Œniadanie. Przejazd do DEMIANOWSKIEJ DOLINY, 

jednej z najpiêkniejszych w Niskich Tatrach ze 

wspania³ymi formami krasowymi, np. Jaskinia Lodowa 

(s³yn¹ca m.in. z bajecznych lodowych sopli i 

wodospadów) lub Wolnoœci (przyci¹gaj¹ca turystów 

tajemniczym podziemnym strumykiem i urokliwymi 

jeziorkami). Przejazd do BEŠEÒOVEJ, korzystanie z 

mnóstwa atrakcji s³owackiego parku termalnego - kilka 

basenów zewnêtrznych i wewnêtrznych wraz ze 

zje¿d¿alniami. Wyjazd do Polski. Powrót w wyznaczone 

przez Klienta miejsce.

ŒWIADCZENIA UJÊTE 

W CENIE WYCIECZKI:

- drobne upominki dla ka¿dego uczestnika, np. d³ugopisy lub 

      maskotki

- 1 nocleg (program BT) lub 2 noclegi (program BWD)     

- 2 posi³ki (program BT) lub 4 posi³ki  (program BWD)     

- przejazd komfortowym autokarem

- ubezpieczenie NNW (5.000 z³) i KL (8.800 EUR)

- obs³uga pilota 

- 3 miejsca gratis / 45 uczestników

Cena wycieczki nie obejmuje:  biletów wstêpu (w tym tak¿e do 

Tropical Islands, jaskini, parku termalnego Bešeòová), lokalnego 

przewodnika (Wiedeñ), ew. przejazdów œrodkami komunikacji 

miejskiej, dop³aty za dojazd po uczestników. 

W zale¿noœci od po³o¿enia miasta/miejscowoœci Klienta od 

granicy wyjazd (powrót) mo¿e nast¹piæ dzieñ wczeœniej (póŸniej).  

Terminy - do uzgodnienia z biurem

MO¯NA INACZEJ (dot. programu BT): 

1/ DREZNO zamiast BERLINA; dop³ata: równowartoœæ od 10 

EUR/ uczestnika;

2/ dodatkowy dzieñ - DREZNO; dop³ata: równowartoœæ od 52 

EUR/ uczestnika; œwiadczenia ujête w dop³acie: przejazd 

autokarem, zwiedzanie z pilotem, 2 posi³ki (œniadanie, 

obiadokolacja), nocleg w schronisku m³odzie¿owym, 

ubezpieczenie NNW (5.000 z³) i KL (8.800 EUR). 

MO¯NA INACZEJ (dot. programu BWD): 

ORAWSKI ZAMEK zamiast BEŠEÒOVEJ; najchêtniej 

odwiedzany przez turystów s³owacki zamek, malowniczo 

przytwierdzony do stromej ska³y, którego pocz¹tki datowane s¹ 

na wiek XIII; dop³ata: równowartoœæ od 3 EUR/ uczestnika (bez 

biletu wstêpu).

NOWOŒÆ! 3 dni

Biuro Podró¿y „OPAWY”

ul. S. Wyszyñskiego 4

48-340 G³ucho³azy

tel. (77) 4393 290, (77) 4394 473

e-mail: wycieczki@opawy.pl

facebook.com/biuropodrozy.opawy
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