
Z wizytą w Danii z Legolandem i w Niemczech

Wycieczka szkolna – 5 dni

 
Zapraszamy na intrygującą wyprawę do Danii, kraju potomków Wikingów, ojczyzny bajkopisarza

Hansa Christiana Andersena oraz klocków lego. Podczas wyjazdu zobaczymy najważniejsze
zabytki Kopenhagi, a także spędzimy dzień w Legolandzie.  

Będziemy podziwiać zapierające dech w piersiach krajobrazy oraz odkryjemy uroki szwedzkich miasteczek:
Malmoe i Ystad. 

Kolejne dni wycieczki spędzimy u naszych zachodnich sąsiadów.
 Będziemy zachwycać się niepowtarzalnymi atrakcjami kulturalnymi, piękną architekturą i oazami zieleni.

Zapraszamy do wspólnej podróży!
1 dzień:
Zbiórka i wyjazd z Piotrkowa Trybunalskiego ok. 8.30, 
przejazd do Szczecina - zwiedzanie miasta z przewodnikiem (3h): Dworzec Główny, Bulwar nadodrzański, Stare 
Miasto z Rynkiem Siennym i Ratuszem, Zamek Książąt Pomorskich, Wały Chrobrego 
przejazd do Świnoujścia;
20.45 zbiórka uczestników wycieczki w Świnoujściu (ul. Dworcowa 1, terminal promowy),
21.00 zaokrętowanie na pokład promu, zakwaterowanie w kabinach, kolacja 
23.00 wyjście promu w morze; nocleg
2 dzień: 
06.30 przypłynięcie do Ystad
06.00 – 07.30 śniadanie, opuszczenie promu
Malmö - krótkie zwiedzanie miasta:  Rådhuset czyli Ratusz zdobiący miejski rynek Stortorget oraz budynek Turning 
Torso (najwyższy budynek mieszkalny w Szwecji);
przejazd jednym z najdłuższych połączeń między lądami w Europie – mostem Öresund do Kopenhagi
Kopenhaga – pomnik Małej Syrenki tuż przy Przystani Królewskiej;  Fontanna Bogini Gefion, Pałac Amalienborg,  
siedziba Parlamentu – Zamek Christiansborg i XVIII wieczna dzielnica portowa Nyhavn. 
ok. 19.00 – zakwaterowanie i obiadokolacja w hostelu, nocleg
3 dzień:
8.00 – śniadanie, wykwaterowanie
przejazd do Billund – LEGOLAND – pobyt ok. 4-5h w lunaparku zbudowanym z klocków Lego (m.in.: świat w 
miniaturze, kościoły i miasta duńskie, krajobraz fiński, szwedzki i alpejski, kraj piratów, safari);
wyjazd ok.16.30 z parku, powrót do Szwecji mostem Öresund, przejazd do Ystad 
21.30 odprawa na terminalu promowym, zaokrętowanie uczestników wycieczki na pokład promu; zakwaterowanie w
kabinach; kolacja 
22.30 wypłynięcie promu w morze, nocleg
4 Dzień:
06.45 przypłynięcie do Świnoujścia
06.00 – 07.00 śniadanie, opuszczenie promu 
przejazd do Lubeki i ok. 12.00 rozpoczęcie zwiedzania: bajkowa starówka otoczona wodą, z zabudowaniami z 
czerwonej cegły (wpisana na listę zabytków UNESCO), gotycka Brama Holsztyńska, kościół św. Marii z 
największymi na świecie organami mechanicznymi, Ratusz, Katedra, szpital św. Ducha. Stary Port, spacer 
nabrzeżem spichlerzy.  
ok. 16.00 przejazd do hostelu w Berlinie, obiadokolacja i nocleg
5  Dzień:
8.00 śniadanie, wykwaterowanie
ok.9.30 zwiedzanie Berlina: Reichstag, Brama Brandenburska, Plac Paryski, spacer Aleją Pod Lipami (Wyspa 
Muzeów - zwiedzanie Muzeum Pergamońskiego, Katedra Berlińska, Uniwersytet Humboldta, Katedra Niemiecka, 
Katedra Francuska, Opera, Bebelplatz ), przejazd wzdłuż fragmentów Muru Berlińskiego;
powrót pod szkołę w godzinach wieczornych (ok. 18.00-19.30)

Z przyczyn obiektywnych poszczególne punkty programu mogą ulec zmianie lub przesunięciu.

Miejsca, które zwiedzamy wewnątrz zostały podkreślone.

Każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego
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Czas trwania: 5 dni

Termin: 5-9.03.2018 (do potwierdzenia z biurem)

Cena: 
1250 PLN przy założeniu 46-50 uczestników + 4 nauczycieli 

1270 PLN przy założeniu 42-45 uczestników + 4 nauczycieli 

1320 PLN przy założeniu 38-40 uczestników + 3 nauczycieli 

Cena w PLN zawiera:
- przejazd autokarem,
- przejazd promem w 2 strony na międzynarodowej trasie Świnoujście - Ystad - Świnoujście
(kabiny 4 osobowe z łazienką, na wyposażeniu ręczniki i pościel)
- przejazd mosto-tunelem przez cieśninę Oresund w 2 strony
- wyżywienie zgodnie z ofertą
- 1 nocleg w hostelu w  Kopenhadze lub bliskiej okolicy (pokoje 4-8 osobowe z łazienką, ręczniki we własnym 
zakresie)
- 1 nocleg w hostelu w Berlinie (pokoje 3-6 osobowe z łazienką)
- opieka pilota
- przewodnik lokalny w Szczecinie (3h)
- bilet wstępu do obiektu zwiedzanego w Szczecinie
- ubezpieczenie NNW, KL i bagaż AXA;

Cena nie zawiera: 
Na realizację programu i bilety wstępy należy przygotować 15 Euro/osobę oraz 300 DKK

Za dopłatą program wzbogacić możemy o: 
 KOPENHAGA: Wejście do Oceanarium (Błękitna Planeta) – to największy w północnej Europie kompleks, 

składający się z 53 akwariów, w których można podziwiać 20 tysięcy zwierząt morskich, w tym 450 
gatunków ryb – 40 PLN za osobę (bilet obejmuje wstęp do Oceanarium)  

 KOPENHAGA: Bilet na rejs kanałami Kopenhagi – taka podróż pozwoli spojrzeć na Kopenhagę z zupełnie 
innej perspektywy i w wygodny sposób dowiedzieć się o mieście wszystkiego co najważniejsze – 20 PLN za
osobę 

 LUBEKA: wizyta w „Cafe Niederregger” zwanej marcepanowym rajem – ok.16 EUR za osobę

Orgnizator: ATAS Sp. z o.o.
 Biuro Sprzedaży ATAS w Łodzi
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