
 
 

BIURO PODRÓŻY S-UNIT TRAVEL 
 

Oddział I:  Rzeszów, 35-060 ul. Słowackiego 16 (Pasaż Rzeszów) 
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4 

Tel: 790 319 139 

e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl 

 
 

Cena zawiera:  

- przejazd klimatyzowanym autokarem w dwie strony (wc, barek, dvd), 

- 2 x nocleg w 3* hotelu w Berlinie,  

- wyżywienie: 2 x śniadania i 3 x obiadokolacje, 

- integrację uczestników (w cenie alkohol, zimna płyta), 

- całodniowy pobyt w Parku Rozrywki Tropical Island, 

- opiekę pilota podczas trasy, 

- zwiedzanie Berlina z licencjonowanym przewodnikiem, 

- opłaty drogowe i parkingowe, 

- ubezpieczenie NNW, KL. 

 

Cena nie zawiera: 

- wydatków osobistych.  

Wycieczka objazdowa: 

Berlin, Tropikalna Wyspa 
 

CENA:  1199 zł/os. 
( w przypadku 150 uczestników) 



 

Wycieczka 3-dniowa  
 

Przykładowy program wycieczki: 

 

1. DZIEŃ  

Zbiórka uczestników wycieczki w godzinach nocnych 

i wyjazd w kierunku Berlina. Przyjazd do do Tropical Island - naj-

większego tropikalnego parku rozrywki i wypoczynku w Europie. Ca-

łość jest podzielona na kilka stref, tj. Wioska Tropikalna, Las Tropi-

kalny, Morze Południowe. Największą atrakcję stanowią m.in. wielkie 

baseny i zjeżdżalnie. Tropical Island to rozrywka na cały dzień! Jako 

ciekawostkę warto dodać, że to największa samonośna konstrukcja 

świata. Obiadokolacja i przejazd do hotelu, nocleg.  

 

2. DZIEŃ  

Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta: przejazd 

przez dzielnicę rządową obok Urzędu Kanclerskiego do serca 

zachodniej części Berlina - Europa Center. Tam zobaczymy także 

Kolumnę Zwycięstwa, Tiergarten i pałac Charlottenburg, Bramę 

Brandenburską oraz Pomnik Holokaustu. Dalsze zwiedzanie Plac 

Poczdamski z supernowoczesną architekturą stworzoną przez 

wybitnych architektów, Wyspa Muzeów, Kurfuerstendamm, siedziba 

parlamentu niemieckiego. Przejazd aleją Unter den Linden pod wieżę 

telewizyjną i Alexanderplatz, oglądanie barokowej Katedry  

Św. Jadwigi. Czas wolny. Wieczorem uroczysta obiadokolacja 

połączona z integracją, nocleg. 

 



3. DZIEŃ 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Poczdamu. 

Zwiedzimy Stary Rynek (Alter Markt) i Nowy Rynek wraz z 

malowniczymi uliczkami i zabytki zaliczane do Światowego 

Dziedzictwa Kultury UNESCO, m.in.: przepiękne pałace (z zewnątrz) 

i kompleksy parkowe, malowniczy widok znanej w całym świecie 

rezydencji letniej Sanssouci z jej fontannami i tarasami winnic. 

Następnie przejazd do Nowego Ogrodu, gdzie zobaczymy pałac 

Cecilienhof (w 1945 r. podpisano w nim Układ Poczdamski). Obiad  

i czas wolny. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną. 

 

Uwagi:  

1) Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od 

biura turystycznego (np. pogodowych) 

2) Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów na wyjazdach grupowych ustala pilot, 

3) Prezentowany program wycieczki jest tylko propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie 

zmian, prosimy o kontakt. 

 

 

 

 

Wejściówki uwzględnione w wycieczce  : 

 

Obiekt: Cena: 

Tropical Island (Tropiki + sauny) 35-40 EUR/os 

 


