BERLIN
Glavno mesto Nemčije šteje preko 3 M prebivalcev in je največje mesto med Moskvo in
Parizom. Razvoj mesta zadnjih nekaj let je skoraj neverjeten, seveda pa tudi pretekla
in polpretekla zgodovina dajeta mestu prav poseben pečat. Polet traja dobro uro in že
smo v središču dogajanja v Berlinu. Promet v mestu je neverjetno dobro organiziran
tako, da z celodnevno vozovnico na vseh linijah U bana in S bana ter lokalnimi avtobusi z
lahkoto pregledamo celotno mesto v treh dnevih.
Presenečeni boste nad lepoto in urejenostjo mesta, videli boste izjemne spomenike,
dvorce in parke. Berlin nam je na dlani in spoznajte ga z nami. Zagotavljamo vam
odlično vodenje ter namestitev v centru mesta.
PARLAMENT

PROGRAM ŠTIRIDNEVNEGA IZLETA: letalo
KUPOLA PROTESTANTSKE CERKVE
IN MOST ČEZ REKO SPREE

1. DAN:
Odhod avtobusa in transfer do letališča Benetke, ureditev formalnosti za polet letala.
Po pristanku v Berlinu vožnja z avtobusom v Potsdam kjer si bomo ogledali čudoviti
dvorec kralja Friderika II. in park pod njim. Sledi še vožnja do Berlina, sprehod po
starem mestnem jedru z ogledom največjih znamenitosti: Nikolejeva cerkev, Lovska
vrata in Brandenburška vrata ter Mestno hišo. V večernih urah, namestitev v hotel,
večerja in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku se bomo odpravili na ogled Berlina z METRO-jem: slikovita avenija
BRANDENBURŠKA VRATA
Kurfurstendamm, dvorec Charlottenburg, Tiergarten, Reichstag. Čas bo za kosilo
v mestu in nato prosto za samostojno ogledovanje in nakupe. Tokrat bo večerja v
restavraciji v mestu, vrnitev v hotel (lahko skupaj, lahko pa se vrnete v hotel samostojno ob željeni uri, vodič bo posredoval natančen
podatek za metro).
3. DAN:
Po zajtrku povratek v mesto z metrojem. Ta dan bo namenjen ogledom na Alexanderplaz-u, otoku muzejev ali pa se odločite
obiskati enaga njvečjih zooloških parkov v Evropi. Kosilo bo v mestu in nato prosto za samostojno raziskovanje. Zvečer povratek
v hotel, večerja in nočitev.
4. DAN:
Po zajtrku transfer na letališče polet letala in po pristanku avtobusni transfer proti Ljubljani.

CENA:
izračun za vsako skupino posebej
glede na ponudnika
letalskega prevoznika.

DVOREC POTSDAM

AVENIJA KURFURSTENDAMM

Cena je kalkulirana za udeležbo 42 - 45 oseb in vključuje: DDV, transfer do Benetk in nazaj, transfer v Berlinu z letališča v Potsdam in
v hotel, letalska vozovnica, vse letališke takse, 3 x nočitev in zajtrk v hotelu 3*, 2 x večerja v hotelu, 1 x večerja v mestu,2 x kosilo v
mestu, strošek 2 x celodnevne karte za prevoz v Berlinu, strošek našega vodiča in agencije.
Priporočamo sklenitev zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so na naši spletni strani in so obenem sestavni del ponudbe.
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