
 
 

B E R L I N – P O C Z D A M 
 
 

1 Dzień                                            ROGALIN – SŁUBICE 
 

 

Godz. 07.00 – wyjazd z OLSZTYNA DO SŁUBIC (spod teatru lalek ul. Głowackiego ).  
Po drodze, w godz. 13:00 – 15:00 zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu – muzeum w Rogalinie, który 
zbudowano w drugiej połowie XVIII wieku jako rodową siedzibę Kazimierza Raczyńskiego. Następnie 
spacer po parku, który jest integralną częścią rezydencji. Znajdują się tu m.in. kopiec zwany Parnasem, 
strzyżone tuje i szpalery grabów oraz pomnikowe, liczące sobie ok. 700 lat okazy dębów – najsłynniejszymi 
wśród nich są Lech, Czech i Rus. Akcentami uzupełniającymi kompozycję ogrodu są kamienne wazony  
i rokokowe posągi mitologicznych bóstw. Romantyczną scenerię parku dopełnia bryła kościoła – 
mauzoleum, które jest miejscem spoczynku wielu pokoleń rodziny Raczyńskich. 
Następnie przejazd do Słubic – zakwaterowanie w Hotelu Baranowski ( 4 noclegi ). Obiadokolacja.  
 
 

2 Dzień                                                   POCZDAM 
 

 

Po śniadaniu przejazd do Poczdamu – miasta, które odegrało ważną rolę w historii Niemiec i Europy. To 
tu swój letni dwór miał Fryderyk Wielki. Zwiedzanie z przewodnikiem wybudowanego w roku 1747 Pałacu 
Sanssouci  – parterowego budynku z 97-metrową fasadą od strony 
ogrodu, oknami od podłogi do samego sufitu i 35 kariatydami 
podtrzymującymi kopułę robi imponujące wrażenie. Pałac położony 
jest w pięknym kompleksie pałacowo–parkowym, gdzie na ogromnym 
terenie rozsiane są także mniejsze pałacyki, fontanny i świątynie. 
Następnie zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu Cecilienhof, 
zbudowanego w stylu angielskiego dworu wiejskiego, leżącego nad 
brzegiem jeziora Jungfernsee. Jego budowę w latach 1913-1917 zlecił 
cesarz Wilhelm II dla następcy tronu Wilhelma Pruskiego i jego żony 
Cecylii. W centrum opinii światowej pałac znalazł się jako miejsce 
obrad przedstawicieli koalicji antyhitlerowskiej, tzw. Konferencji Poczdamskiej, która ustaliła powojenne 
zmiany polityczne i terytorialne w zakresie Niemiec i Europy. Powrót do hotelu Baranowski. Obiadokolacja.  
 
  

3 Dzień                                                    BERLIN 
 

 

Po śniadaniu wyjazd do Berlina. Zwiedzanie centrum niemieckiej 
stolicy od dworca ZOO przez Bramę Brandenburską do 
Alexanderplatz, nad którym góruje 356-metrowa wieża telewizyjna – 
najwyższa budowla Berlina. Na trasie spaceru m.in. pozostałości 
muru berlińskiego, ruiny kościoła Pamięci Cesarza Wilhelma – 
pozostawione jako symbol antywojenny z sześciokątną dzwonnicą 
obłożoną z zewnątrz 30 tys. szklanych płytek a także Potsdamer 
Platz, gdzie znajdują się m.in. popularne centrum handlowe i Sony 
Centre – futurystyczny kompleks z krytym przezroczystym dachem 
forum. Mieści się tu Berlińskie Muzeum Filmowe (Filmmuseum 
Berlin), kino, kawiarnie, restauracje. Powrót do hotelu Baranowski. Obiadokolacja.  
 
 

4 Dzień                                                     BERLIN 
 

 

Po śniadaniu wyjazd do Berlina – c.d. zwiedzania miasta. Wizyta w Pałacu Scharlottenburg, który 
wzniesiony został w 1695 r. jako letni dom przyszłej królowej Zofii Karoliny. Dzięki rozbudowie w XVIII  
i pierwszych latach XIX w. stał się letnią rezydencją królów pruskich. Wcześniej jako zamek, nadal kusi 
ogromem, przepychem i pięknym parkiem. Obecnie można tu podziwiać barokowe pomieszczenia, jak 
królewskie apartamenty, Złotą Galerię, Gabinet z porcelaną czy kaplicę. Z czasów Fryderyka Wilhelma IV 
zachowała się biblioteka z jej oryginalnym wyposażeniem. Następnie rejs po rzece Szprewie na wpisaną 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Wyspę Muzeów, zaliczaną do najwspanialszych kompleksów 
muzealnych na świecie. Wizyta w Muzeum Pergamońskim, gdzie znajduje się m. im. najcenniejszy skarb 
sztuki antycznej w Berlinie – fragment Ołtarza pergamońskiego (180-159 p.n.e.). 
Powrót do hotelu Baranowski. Obiadokolacja. 
 
 
 
 



 

5 Dzień                                                         BERLIN 
 

 

 
Po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do Olsztyna. Na trasie przerwa na obiad – we własnym zakresie. 
Zakończenie wycieczki ok. godz. 19:00 

 
Termin:   2 - 6 czerwca 2020 r. 
 

Cena:       1.050 zł (cena obowiązuje gdy grupa liczy 40 osób)      

 
                                                                    

                                                                      Cena obejmuje  
 

   

 
 przejazd komfortowym autokarem turystycznym z klimatyzacją,  
 4 noclegi w 3* Hotelu Baranowski w Słubicach ( www.hotelbaranowski.pl ) 
 wyżywienie: 4 śniadania - bufet, 4 obiadokolacje (serwowane) 
 opiekę licencjonowanego pilota 
 zestaw Tour Guide 

 ubezpieczenie KL, NNW, bagaż    
 
                                                                 

                                                                   Cena nie obejmuje 
 

 
       • Na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz usługi lokalnych przewodników należy 
zabezpieczyć  ok. 30 zł + ok. 80 EUR ( Te kwoty są do rozliczenia w przedostatnim dniu imprezy)      

Wpłaty dokonujemy w trzech  ratach : 

1. Pierwsza rata: do 30 października 2019 kwota: 200,- zł 
2. Druga rata:     do 30 grudnia  2019 r.  kwota: 200,- zł 
3. Trzecia rata:   do 10 kwietnia 2020    kwota:  650,-zł 

Uwaga: W związku z obowiązkową wpłatą zaliczki (dla hotelu), w razie   rezygnacji z impezy, 
należy na swoje miejsce podać inną osobę tej samej płci, gdyż wpłata nie będzie mogła być 
zwrócona.  

Program ma charakter ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie . 

Zapisy i wpłaty przyjmuje koleżanka  

Graźyna Cymcyk  tel.: 502 666 380 

Wpłaty tylko gotówkowe są przyjmowane w każdą środę , w godz. 12- 14 w Klubie Turysty PTTK 
Wysoka Brama Olsztyn. 

ZAPRASZAMY 

 

 


