Biuro KOTLA TRAVEL ma przyjemność zaprosić Panią/Pana na
kolejną wycieczkę z cyklu:
Poznajemy kraj sąsiadów: Niemcy BRANDENBURGIA

6.04.2019 (sobota)
ALBERT 0EINSTEIN, SCIEZKA NAD DRZEWAMI ,
SZPARAGOWA KRAINA
Cena: 151 zł + 25 EUR (płatne w Niemczech)*
BŁEKITY RAJ: CAPUTH, FERCH, PETZOW
– BEELITZ HEILSTÄTTEN - SPARGEL STRASSE (Szparagowa trasa)

* Płatne w EUR: atrakcje programowe (muzea, rejsy, ciekawostki regionalne), transport lokalny,
parkingi, przewodnictwo i oprowadzanie, koszty tłumacza, dodatkowe posiłki, …….)
Wsiadanie:

Stargard (6:00), Szczecin - Słoneczne (6:30)- Szczecin (7:00) – Warzymice (7:15)
Cena zawiera (w PLN i EUR):
* autokar klimatyzowany
* wstępy do zwiedzanych obiektów
* koszty tłumacza
* ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, choroby przewlekłe
* opiekę pilotów: Lucyna i Ryszard Kotla
Cena nie zawiera:
* poczęstunków w miejscach przeznaczonych na czas wolny

Serdecznie

zapraszamy i cieszymy się na wspólny wyjazd!!!
Lucyna i Ryszard Kotla

Program wycieczki

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

Wyjazd (zbiórka 10 min przed odjazdem!!!!!):

Stargard pl. Wolności (6:00), Szczecin – Osiedle Słoneczne ul. Struga KAUFLAND
(6:30), Szczecin ul. Sambora (7:00) – Warzymice przystanek CZERWONA
TOREBKA (7:15)
Przejazd autostradą A11, ringiem wschodnim A 10 przez Poczdam do miejscowości Caputh
Wjazd w obszar BLAUE PARADISE (Błękitny Raj ).
Caputh: spacer do letniego domku Alberta Einsteina, wystawa poświęcona Einsteinowi w
Ratuszu, Pałac księżnej Doroty z parkiem pałacowym, kościół w stylu neoromańskim z
kasetonowym sufitem projektu Schinkla.
Ferch: wioska malarzy, zwiedzanie szachulcowego kościoła poświęconego rybakom z Rejonu
Havelland (jeziora i rozlewiska rzeki Havelli, głównej rzeki Brandenburgii)
Petzow: Przerwa lunchowa w Rokitnikowym dworze (nie wliczone w cenę).
Restauracja i kawiarnia ORANGERIE, 2 sklepy z wyrobami rokitnikowymi i z produktami
regionalnymi, zakład produkujący wyroby rokitnikowe, ogród ziołowy.
Owoce rokitnika są przede wszystkim bogate w witaminę C. Jej zawartość jest często 2–3-krotnie
wyższa w porównaniu z owocami czarnej porzeczki. Owoce rokitnika zawierają prawie 200
substancji aktywnie czynnych, w tym także inne witaminy (A, E, F, K, P, B12), flawonoidy,
garbniki, antocyjany, makro- i mikroelementy (żelazo, mangan, bor). Spożywanie owoców
rokitnika, w różnej formie, pozytywnie wpływa na organizm, m.in. zwiększając jego odporność,
regenerując uszkodzenia skóry, niszcząc wolne rodniki i poprawiając krążenie.

Przejazd do Beelitz Heilstätten. Spacer Scieżką nad koronami drzew (wjazd windą). Teren
dawnego uzdrowiska leczącego choroby płuc wybudowanego w latach 1898 – 1930. Około 60
budynków pod ochroną zabytków rozsianych w lesie na powierzchni ok. 200 hektarów.
Szczególną atrakcją botaniczną jest las na dachu ruin budynku sanatoryjnego ALPENHAUS.

320-metrowa platforma widokowa umożliwiająca obserwację całego regionu aż do Berlina
(pewnie jeszcze nie będzie liści na drzewach)

Panoramiczny przejazd Beelitzer Spargelstrasse (Szparagowa trasa). Kwiecień – maj to czas, gdy
na niemieckich stołach królują szparagi.
Na zakończenie wycieczki chwila oddechu w Szparagowym dworze.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie zależnie od warunków miejscowych.
Ok. godz. 22 – 22.45 powrót do Szczecina

Serdecznie zapraszamy
i cieszymy się na kolejne, wspólne poznawanie kraju sąsiadów!!!
Lucyna i Ryszard Kotla

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

