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BERLIN Z OGRODAMI ŚWIATA, REJS 
SZPREWĄ, CZAS WOLNY NA ZAKUPY 
– 1 dzień

Termin do uzgodnienia

Program ramowy:

Wyjazd ze Szczecina w godzinach porannych ok. 07:00. Przyjazd do Berlina. Tematem 
przewodnim wyjazdu będą „Ogrody Świata”, czyli 10 ogrodów tematycznych znajdujących 
się na terenie 21 hektarów, w dzielnicy Marzahn-Hellersdorf. W ogrodach świata można 
doświadczyć imponującej międzynarodowej sztuki ogrodowej z różnych epok i regionów.  
Na dobre, Ogrody Świata w Berlinie zaczęto organizować w 1997 r., od budowy ogrodu 
chińskiego. Prace nad nim trwały cztery lata. Otwarto go w 2000 r. Założenie zajmuje 
obszar 2,7 ha i jest największym ogrodem chińskim w Europie. Obecnie na terenie parku 
jest dziesięć ogrodów świata: chiński, japoński, koreański, z wyspy Bali, chrześcijański, 
bylinowy, orientalny, renesansowy, labirynty i angielski. Poszczególne ogrody łączą się ze 
sobą alejkami, otoczonymi zielonymi trawnikami, na których można wypocząć korzystając 
ze znajdujących się tu licznych leżaków, huśtawek czy też foteli. Ponadto w całym parku 
znajduje się  aż 14 różnych fontann. Dla chętnych dodatkowo istnieje możliwość 
skorzystania z kolejki linowej i spojrzenia na Ogrody Świata z całkowicie innej 
perspektywy. Na zwiedzaniu ogrodów spędzimy ok. 3 h.  Następnie czeka nas czas rejs 
Szprewą po historycznej części miasta. Podczas godzinnego rejsu z pokładu statku 
zobaczymy m.in. Parlament, Dzielnicę Rządową, Dom Kultur Świata, Most Marcina Lutra, 
Zamek Bellevue, Kolumna Zwycięstwa, Nowy Dworzec, Katedrę Berlińską, Wyspę 
Muzeów. Wycieczka z polskim audioprzewodnikiem. Na koniec zwiedzania spacer, który 
zaczniemy od East Side Gallery - miejsca, w którym murale nie dość, że wyglądają 
wspaniale, to jeszcze mają potężny wydźwięk. Wystarczy wspomnieć o słynnym 
pocałunku Breżniewa i Honeckera. Następnie przejdziemy Mostem Oberbaumbrücke, 
który łączy dzielnice Friedrichshain i Kreuzberg, kiedyś oddzielone od siebie murem. Most 
jest symbolem jedności i sprawia ciekawe wrażenie. Na ścianie zaraz obok mostu widnieje
natomiast znany mural „Różowy mężczyzna”. Następnie przejdziemy na Kreuzberg - 
dzielnicę artystów, współczesnych hippisów, cyganów, studentów, jednym słowem 
wszystkich wyrazistych i zbuntowanych. Dzielnica barwna za sprawą nadmiaru graffiti, 
wielonarodowościowa, gwarna, tętniąca życiem. W drodze powrotnej zatrzymamy się na 
zakupy i czas wolny w jednym z berlińskich supermarketów. Wyjazd z Berlina ok. godz. 
19:00-19:30, przyjazd do Szczecina ok. godz. 22:00-22:30.

http://wysockitravel.pl/


Cena: 
• dla grupy 45-osobowej –  99 zł/os.
• dla grupy 40-osobowej –  105 zł/os. 
• dla grupy 35-osobowej –  115 zł/os.
• dla grupy 30-osobowej –  125 zł/os.
• dla grupy 25 osobowej –  139 zł/os.
• dla grupy 20 osobowej –  159 zł/os.

W cenie: 
• transport komfortowym autokarem
• opiekę pilota/przewodnika
• ubezpieczenie KL i NNW
• opłaty parkingowe i drogowe
• 1 opiekun gratis na min. 15 uczestników
• podatek VAT

Dodatkowo - obowiązkowo płatne:
• Bilety wstępu do Ogrodów Świata w sezonie letnim (od 01.03 do 31.10) 

– ok. 7 EUR/os. 
• Rejs Szprewą po historycznej części miasta - ok. 17 EUR/os.

CENY BILETÓW WSTĘPU SĄ ORIENTACYJNE I MOGĄ ULEC ZMIANIE.
PROGRAM JEST RAMOWY, KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE.

KAŻDY UCZESTNIK MUSI POSIADAĆ WAŻNY PASZPORT LUB DOWÓD OSOBISTY.

Zapraszamy do współpracy – WysockiTravel.pl


