Biuro KOTLA TRAVEL ma przyjemność zaprosić Panią/Pana na
kolejną wycieczkę z cyklu:
Poznajemy Brandenburgię, Meklemburgię, Pomorze

Rejon Poczdamu - miejsca niezwykłe!!!!!
30.05.2020 (sobota)
Cena: 150,00 zł + wydatki programowe: dorośli: 12,00 EUR
młodzież 7 do 17 lat: 10,00 EUR
dzieci 4 do 6 lat: 2,00 EUR

Wyjazd:

Stargard (6:00), Szczecin - Słoneczne (7:30), Szczecin (7:00), Wąwelnica (7:30)
Cena zawiera w PLN i EUR:
* autokar klimatyzowany
* 2 kierowców
* wydatki programowe i wstępy
* ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, choroby przewlekłe
* opiekę pilota: Lucyna Kotla
* podatek VAT
* ustawowy Fundusz Turystyczny
Cena nie zawiera:
• wydatków na posiłki
Serdecznie zapraszamy i cieszymy się na wspólny wyjazd!!!

Lucyna Kotla
Program poniżej
Szczegóły i zapisy w biurze KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, Szczecin
tel. 91 48 27 092, 608 122 492, biuro@kotlatravel.pl, www.kotlatravel.pl

KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, Szczecin, tel. 91 48 27 092,

608 122 492

Program wycieczki

Wyjazd (zbiórka 10 min przed odjazdem!!!!!):
Stargard ul. Wojska Polskiego (przy Sądzie) (6:00), Szczecin - Słoneczne ul. Struga
KAUFLAND (6:30), Szczecin ul. Sambora (7:00), Wąwelnica (7:30)
Piękny, bardzo ciekawy, ale mało znany rejon w landzie Brandenburgia, około 60 km na południowy
zachód od Poczdamu. Kraina ciekawa historycznie i przyrodniczo. Stare kamienne kościoły,
średniowieczne zamki, piękne pałace z romantycznymi parkami, przyrodnicze obszary chronione, jak i
najnowsza historia: Szparagowy Dwór czy ścieżka nad drzewami.

Ścieżka nad drzewami, teren dawnego uzdrowiska leczącego choroby płuc. 40-metrowa platforma
widokowa umożliwiająca obserwację regionu aż do Berlina. Na platformę wjazd windą. Szczególną
atrakcją botaniczną jest las na dachu ruin budynku sanatoryjnego ALPENHAUS.

Przerwa kawowa oraz atrakcje dla dorosłych i dzieci w Szparagowym Dworze. 30 maja to czas
zbiorów szparagów, a jedziemy przez rejon słynący z upraw tej rośliny. Będzie okazja spróbować tego
smakołyku!

Zwiedzanie Bad Belzig: Wzgórze Zamkowe z odrestaurowanym późnogotyckim kościółem św.
Bricciusa z niezwykłymi malowidłami na ścianach i suficie oraz zamkiem BURG EISENHARDT

(pięknie odrestaurowana twierdza z muzeum, wieżą widokową i miejscami do posiedzenia z panoramą na
miasto - 1530 r był tu służbowo Martin Luther), rynek z zabytkowym ratuszem i kamiennym kościołem z
siedmioma organami!!!
Dla chętnych (przy grupie od 10os): Muzeum w Burg Eisenhardt i wieża: 2 EUR, tylko wieża: 1 EUR

Spacer po parku pałacowym w Wiesenburgu w pobliżu Bad Belzig.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie zależnie od warunków miejscowych.
Ok. godz. 20 - 21 powrót do Polski

Serdecznie zapraszamy
i cieszymy się na wspólne poznawanie kraju sąsiadów!!!

Lucyna Kotla

KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, Szczecin, tel. 91 48 27 092, 608 122 492,
biuro@kotlatravel.pl, www.kotlatravel.pl

