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

Letni spacer – wystawa kwiatów w BEELITZ
i kurort wakacyjny BAD SAAROW
20.08.2022 (sobota)
Cena: 195 zł + 20 EUR (płatne w Niemczech)*
Młodzież 16 – 20 lat: 12 EUR, dzieci do 15 lat: 4 EUR
Szczecin – Beelitz – Bad Saarow – Szczecin

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

Stargard (6:30), Szczecin - Słoneczne (7:00), Szczecin (7:30), Warzymice (7:15)
Cena zawiera:
* autokar klimatyzowany z 2 kierowcami
* zwiedzanie wystawy Beelitz – LAGA 2022
* zwiedzanie Bad Saarow
* ubezpieczenie KL i NNW z uwzględnieniem chorób przewlekłych
* przewodnictwo R. Kotli
* opiekę pilota: Lucyna Kotla
* podatek VAT
* obowiązkowy Fundusz TFG/TFP

Serdecznie zapraszamy i cieszymy się na wspólny wyjazd !!!
Lucyna i Ryszard Kotla
Szczegóły i zapisy w biurze KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, Szczecin
tel. 608 122 492 biuro@kotlatravel.pl, www.kotlatravel.pl

Program BEELITZ + BAD SAAROW 20.08.2022 (sobota)

Wyjazd (zbiórka 15 min przed odjazdem!!!!!):
Stargard Zintegrowane Centrum Przesiadkowe (6:30),
Szczecin - Osiedle Słoneczne ul. Struga KAUFLAND (7:00),
Szczecin ul. Sambora (7:30),
Warzymice przystanek CZERWONA TOREBKA (7:45).
Wjazd do Brandenburgii na Wystawę Ogrodniczo - Kwiatową LAGA 2022 w mieście słynącym ze
szparagów BEELITZ (co roku wybierana jest królowa szparagów!!!).
Wspólny spacer po wielotematycznej wystawie i czas wolny na przerwę kawową, zakupy nasion i
sadzonek oraz samodzielne przeżywanie piękna tego miejsca. Zwiedzanie Muzeum Szparagów.

Organizatorzy wystawy halę kwiatową zorganizowali w starym zabytkowym kościele z XIII w.
Ekspozycja kwiatowa zmieniana jest co 2 tygodnie. Zaskakująca i ciekawa realizacja!!!
Przejazd autostradą do najbardziej znanego kurortu i uzdrowiska BAD SAAROW, raj rekreacyjny dla
Berlińczyków.

Miasto znane jest z pięknej zabudowy uzdrowiskowej i na najwyższym poziomie oferty SPA w
TERMACH SAAROW. Pod termami tryska lecznicze źródło (Źródło Katarzyna), które zasila swoimi
wodami baseny. W celach leczniczych i upiększających wykorzystuję się również miejscowe złoża torfu.

Spacer po mieście i chwila odpoczynku nad pięknie zagospodarowanym turystycznie jeziorem
Scharmȕtzelsee

Powrót autostradą A12, A10 i A11 do Szczecina.
Około godz. 21:00 -22:00 przyjazd do Szczecina, a potem odpowiednio na prawobrzeże Szczecina,
-ul. Struga Sanktuarium i do Stargardu.

Serdecznie zapraszamy Lucyna i Ryszard Kotla!!!
Szczegóły i zapisy w biurze KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, Szczecin (godz. 12 – 17)
tel. 608 122 492, 531 521 522; biuro@kotlatravel.pl, www.kotlatravel.pl

