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Berlin, Tropical Island 
 
18-21 kwietnia 2023 
 
Program wycieczki: 
 

Dzień 1 

Zbiórka uczestników, wyjazd z Warszawy o godz. 6.00. 

Przejazd do Niemiec (po drodze przerwa na posiłek po polskiej stronie granicy –we własnym zakresie). 

Poczdam – spacer po mieście i kompleksie Sanssouci: słynne ogrody i parki krajobrazowe, rokokowy pałac 

Sanssouci, Charlottenhof, Nowe Komnaty, chińska herbaciarnia, Nowy Pałac, łaźnie Rzymskie, oranżeria, kościół 

pokoju. 

Przejazd do Słubic 

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 2 

Śniadanie bufetowe 

Przejazd do Niemiec. 

Berlin – zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Alexanderplatz, Czerwony Ratusz z kamienną kroniką z ważnymi 

wydarzeniami z historii miasta od początku jego istnienia do 1871 r., Fontanna Neptuna, Wyspa Muzeów, 

spacer aleją Unter den Linden – najbardziej reprezentacyjną ulicą niemieckiej stolicy, Uniwersytet Humboldta, 

Brama Brandenburska, Reichstag – siedziba niemieckiego Bundestagu, sławna Kurfurstendamm – promenada 

spacerowa, pełna pubów, kawiarni i sklepów, checkpoint Charlie – najbardziej znane przejście graniczne które w 

okresie zimnej wojny rozdzielało podzielony na wschodnią i zachodnią część Berlin, pomnik Holokaustu, 

Potsdamer Platz, East Side Gallery – pozostałości muru berlińskiego ozdobione przez artystów z całego świata, 

które tworzą największą na świecie galerię obrazów na świeżym powietrzu 

Powrót do Słubic 

Obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3 

Śniadanie bufetowe 

Przejazd do Niemiec. 
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Tropical Island – całodzienny pobyt na podberlińskiej sztucznej wyspie tropikalnej. Podczas pobytu można 

korzystać z basenów i zjeżdżalni oraz odpocząć na plaży w otoczeniu palm czując się jak w prawdziwych 

tropikach.   

Powrót do Słubic. 

Obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 4 

Śniadanie bufetowe 

Frankfurt nad Odrą – zwiedzanie miasta z przewodnikiem. W programie między innymi kościół pokoju, ratusz, 

budynek poczty głównej, spacer po centrum miasta. 

Wyjazd w drogę powrotną. 

Przerwa na posiłek (we własnym zakresie lub fakultatywny obiad). 

Zakończenie wycieczki pod szkołą ok. godz. 19.00. 

Fakultatywnie proponujemy:  

- obiad czwartego dnia wycieczki – dodatkowo płatny 45 zł/osoba 

- ubezpieczenie kosztów rezygnacji – dodatkowo płatne od 3% ceny wycieczki 

 

Cena: 1465 zł/osoba (dla grupy 46-55 uczestników + 4 opiekunów gratis) 

1465 zł/osoba (dla grupy 40-45 uczestników + 3 opiekunów gratis) 

1565 zł/osoba (dla grupy 35-39 uczestników + 3 opiekunów gratis) 

1705 zł/osoba (dla grupy 30-34 uczestników + 3 opiekunów gratis) 

1895 zł/osoba (dla grupy 25-29 uczestników + 2 opiekunów gratis) 

2185 zł/osoba (dla grupy 20-24 uczestników + 2 opiekunów gratis) 

 

Cena zawiera: 
 zakwaterowanie 
 wyżywienie zgodnie z programem 
 realizację programu 
 przejazd autokarem 
 opiekę pilota na całej trasie wycieczki 
 opłaty parkingowe i drogowe 
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 ubezpieczenie NNW do kwoty 10 000 zł w wersji standard 
 ubezpieczenie KL do kwoty 25 000 euro/osoba 
 podatek vat 
 miejsca gratis dla opiekunów 
 składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i Pomocowego 

 

Cena nie zawiera: 
 wydatków własnych 
 przewodników lokalnych, biletów wstępu, zestawów słuchawkowych - dodatkowo płatne 70 euro/osoba  
 punktów programu proponowanych jako fakultatywne  
 zapewnienia specjalistycznej diety (typu np. wegetariańska, bezglutenowa itp.) 

 

Zakwaterowanie: 
 hotel*** Cargo w Słubicach, pokoje z łazienkami 

 
Uwagi: 

 program jest ramowy (kolejność zwiedzania może ulec zmianie) 
 każdy uczestnik musi posiadać dowód osobisty lub paszport 
 prosimy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro 

Podróży RAFA oraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (dostępne na www.bprafa.pl w zakładce 
„ważne dokumenty”)  

 zgłoszenia specjalnych diet podczas wycieczki (np. wegańskich, bezglutenowych itp.) przyjmujemy naj-
później na 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Zapewnienie diety wiąże się z dodatkową opłatą 20 
zł/osoba za każdą dobę pobytu 

 zachęcamy do wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji które na wypadek np. choroby uniemożli-
wiającej udział w wyjeździe gwarantuje zwrot 100% ceny wycieczki. Istnieje możliwość rozszerzenia 
ochrony o ryzyko kwarantanny i zachorowania na COVID. 

 Na dodatkową opłatę w wysokości 70 euro/osoba składa się: 
o Usługa przewodnicka w Poczdamie (tura 2 godziny) 
o Usługa przewodnicka w Berlinie (tura po 6 godziny) 
o Bilety wstępu do Tropical Island 
o Wynajęcie zestawów słuchawkowych tour-guide na cały czas trwania wycieczki 

 


