
  Al. Wyzwolenia 2
  70-553 Szczecin

tel.: +48 91 831 4646
  fax: +48 91 831 46 26

    kom.:+48 531 000 016
     biuro@wysockitravel.pl

       www.wysockitravel.pl

Brandenburgia – cuda techniki i skarby natury

Termin do uzgodnienia

Program ramowy:

Wyjazd  z  miejsca  zbiórki  w  godzinach  porannych,  oko o  0ł 7:00,  przejazd  do  Chorin,
zwiedzanie  Klasztoru  Cystersów  i  spacer  po  przyleg ym  parku.  Kolejnym  punktemł
programu b dzie Niederfinow, gdzie znajduje si  wyj tkowy podno nik do przenoszeniaę ę ą ś
statków mi dzy dwoma kana ami cz cymi Szczecin z Berlinem.  ę ł łą ą Pokonanie 36 metrów
różnicy wysokości nie jest wcale takie łatwe, zwłaszcza statkiem.  By umożliwić statkom
pokonanie tego dystansu zastosowano system podnośni. Nie ma tu haków ani żurawi.
Jest za to  rodzaj gigantycznej wanny,  gdzie wpływają statki i którą jak windę – tyle, że
wypełnioną wodą - unosi i opuszcza specjalny system obciążeń. Wszystko zamontowane
jest  na  ponad  pięćdziesięciometrowej  stalowej  wieży. Rejs  statkiem  przez  podno ni .ś ę
Nast pnie  przejazd  do  jednego  najstarszych  ogrodów  botanicznych  w  Europieę
znajduj cegoą  si  w  Eberswalde.  W  drodze  powrotnej  do  Szczecina  przejazd  przezę
najwi kszy rezerwat przyrody w Niemczech – Schorfheide, rozci gaj cy si  wzd u  jezioraę ą ą ę ł ż
Werbellinsee. Przejazd do Polski, zako czenie wycieczki ok. godz. 20:ń 00.

Cena: 
• dla grupy 45-osobowej –  89 zł/os.
• dla grupy 40-osobowej –  95 zł/os. 
• dla grupy 35-osobowej –  105 zł/os.
• dla grupy 30-osobowej –  115 zł/os.
• dla grupy 25 osobowej –  129 zł/os.
• dla grupy 20 osobowej –  149 zł/os.

W cenie: 

• transport komfortowym autokarem
• opieka pilota – przewodnika
• ubezpieczenie TU EUROPA w wariancie Travel World Standard
• op aty parkingowe i drogoweł
• 1 opiekun gratis na min. 15 uczestników
• podatek VAT

http://wysockitravel.pl/


Dodatkowo obowiązkowo płatne:

• bilety wst pu: rejs statkiem przez podno ni , Klasztor Cystersów, Ogród botanicznyę ś ę
w Eberswalde – razem oko o 13 EUR/os.ł

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


