
JARMARK ŚWIĄTECZNY W BERLINIE
(1 DZIEŃ w terminie 28.11-23.12.2018)

         

Wyjazd na świąteczny jarmark to rewelacyjna okazja aby pospacerować po mieście, poznać słynne zakątki i zabytki wielkich miast,
zrobić setki pamiątkowych zdjęć, przejść się wśród specjalnych świątecznych straganów, bez pośpiechu. Zakupić pamiątki, unikalne
prezenty  świąteczne  dla  najbliższych,  wyroby  lokalnych  artystów,  zabawki,  oryginalną,  ręcznie  robioną  biżuterię,  ceramikę,
tradycyjne marionetki, ozdoby choinkowe, czapki, szaliki ........ 
To niepowtarzalna okazja aby spróbować miejscowych specjałów, tradycyjnych wypieków, grzanego wina oraz innych trunków,
które  zakupić  można  na  setkach  stoisk,  a  przede  wszystkim  -  słuchając  świątecznych  chórów  i  kolęd  –  chłonąć  niesamowitą
atmosferę tych miejsc wraz z turystami z całego świata.  POCZUJ MAGIĘ ŚWIĄT ....  ZADBAJ O NIETUZINKOWE PREZENTY DLA
BLISKICH .... POZNAJ SŁYNNE EUROPEJSKIE STOLICE .... DAJ SIĘ IM OCZAROWAĆ.....

Wyjazd z Oleśnicy o godz. 6:00. Przejazd w kierunku Olszyny. Krótki postój na granicy. Przyjazd do Berlina ok.
godz.  11.00.  Zwiedzanie  z  przewodnikiem  stolicy  Niemiec  najważniejsze  punkty  w  wybranych  dzielnicach
dawnego  wschodniego i  zachodniego  Berlina,  krótki  objazd  i  piesze  zwiedzanie  miasta:  Alexander  Platz,
Katedra  Berlińska,  Wyspa  Muzeum,  Unter  den  Linden  (jeden  z  głównych  deptaków  miasta);  Brama
Brandenburska,  fragmenty  historycznego Muru Berlińskiego,  Park  Tiergarten,  Kolumna  Zwycięstwa,  Pałac
Republiki,  Reichstag –  siedziba niemieckiego Parlamentu,  Fridrichstrasse,  Plac  Poczdamski.  Czas wolny na
Jarmarku Świątecznym – słynny berliński jarmark Bożonarodzeniowy na Gendarmenmarkt znany od lat  ze
swej  swoistej  niemieckiej  tradycji  proponuje  między  innymi  regionalne  wypieki  i  specjały,  dzieła  sztuki
ludowej, grzane wino oraz chóry świąteczne. W centralnym punkcie Jarmarku stoi gigantycznych rozmiarów
choinka bijąca blaskiem 5000 światełek. Wyjazd z Berlina  w godzinach popołudniowych (ok.18) .  Przyjazd do
Oleśnicy w godzinach późno wieczornych - zakończenie wycieczki.

Cena obejmuje: 
- przejazd autokarem turystycznym,
- opiekę pilota/przewodnika, 
- ubezpieczenie (NNW, KL), 
- opłaty parkingowe, autostradowe, drogowe, 

     Cena: 139 zł
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