JARMARKI ŚWIĄTECZNE w BERLINIE
PROGRAM WYJAZDU:
Wyjazd ze Poznania o godz. 06:30. Przejazd do Berlina ok. godz. 10:00-10:30.
Zwiedzanie rozpoczynamy wizyty na Placu Poczdamskim - jednym z największych i najruchliwszych
placów w centralnym Berlinie z charakterystyczną monolityczną konstrukcją o elewacji ze szkła i
stali budynku Sony Center.
Autokarem przejedziemy koło Checkpoint Charlie - jednego z najbardziej znanych przejść
granicznych w okresie zimnej wojny pomiędzy NRD i Berlinem Zachodnim oraz zobaczymy
fragmenty muru berlińskiego i odwiedzimy centralny punkt miasta - Alexanderplatz z
charakterystyczną wieżą telewizyjną. Podczas spaceru z pilotem zobaczymy m in. Kościół Mariacki,
Wyspę Muzeów, Katedrę oraz osobliwości ulicy Unter den Linden - pomnik Fryderyka Wielkiego,
Staatsoper, Neue Wache, Uniwersytet Humboldta, Bebelplatz, Opernpalais, ambasady Francji oraz
Federacji Rosyjskiej, hotel Adlon oraz Bramę Brandenburską oraz Reichstag (w zależności od
wyboru terminu możliwość zwiedzania Reichstagu lub wybranego Muzeum).
Autokarem przejedziemy do dzielnicy Charlottenburg gdzie spędzimy czas wolny na zakupach na
najsłynniejszych jarmarkach świątecznych oraz znanych centrach handlowych Europa Center,
KaDeWe oraz na słynnej Kudamm.
Wyjazd z Berlina około godz. 18:00-19:00. Przyjazd do Poznania około godz. 23:00.
CENA OBEJMUJE:
 przejazd komformotwym autokarem klasy LUX (DVD, barek, WC, klimatyzacja)
 opiekę pilota-przewodnika
 ubezpieczenie KL i NNW
 realizację programu zwiedzania, kolejność zwiedzanie może ulec zmianie
GRUPA
OPIEKA
Berlin

65-82 os
5 os bezpłatnie
pn-czw
piątek
72 zł
79 zł

46-65 os
4 os bezpłatnie
pn-czw
piątek
77 zł
85 zł

35-45 os
3 os bezpłatnie
pn-czw
piątek
87 zł
95 zł

TERMINY WYJAZDÓW: od 21.11 do 22.12.2016
W ramach dostępności miejsc możliwość zwiedzania Reichstagu lub wizyta w Muzeum Techniki (bezpłatnie
– wymaga wcześniejszego zgłoszenia w oparciu o listę osób)
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JARMARKI ŚWIĄTECZNE - POCZDAM
Stolica Brandenburgii zaskakuje swoją niepowtarzalną atmosferą. Poczdam, pomimo bliskiego sąsiedztwa z
ogromnym Berlinem, zachował urok miasta-ogrodu: pełnego rezydencji, pałaców i nastrojowych
zakamarków. Tutaj czas płynie swoim tempem, a odwiedzającego obejmuje wręcz atmosfera stoickiego
spokoju i królewskiego dostojeństwa zarazem. Romantyzmu dodaje sam krajobraz - rozlewiska Haweli
prezentują się cudownie o każdej porze roku. Poczdam, słynący ze swoich pełnych przepychu barokowych
ogrodów i pałaców, jest miejscem niezwykłym: spotkać w nim można ceglaną, ascetyczną wręcz, zabudowę
w stylu niderlandzkim, a także misternie zdobioną, drewnianą architekturę syberyjską. Najstarsze na świecie
studio filmowe i doskonałe uczelnie przyciągają ludzi z całego świata. W okresie Adwentu miasto ze smakiem
przystraja swoje domy i ulice świątecznymi ozdobami, zmieniając się niepostrzeżenie w baśniową scenerię.
Urokliwe uliczki starego miasta zapełniają się stoiskami pełnymi skarbów: przepysznych słodkości,
drewnianych ozdób, haftowanych ręcznie koronek.

PROGRAM WYJAZDU:
Wyjazd
zgodnie
z
rozkładem
jazdy.
Przejazd
do
Poczdamu
ok.
godz.
10-11.
Zwiedzanie rozpoczyna się od spaceru po kompleksie pałacowo-parkowym Sanssouci, który znajduje się na
liście UNESCO. Oprócz samego pałacu Sannsouci. Przejście w kierunku Bramy Brandenburskiej przy Placu
Luizy. Spacer główną ulicą miasta - Brandenburgerstrasse, która w okresie przedświątecznym zamieniona
jest w całości na jarmark bożonarodzeniowy, w kierunku kościoła Piotra i Pawła. Wizyta w "Kwartale
Holenderskim" i Alexandrowce, zwanej "Kwartałem Rosyjskim". Po zakończeniu zwiedzania uczestnictwo w
jarmarku bożonarodzeniowym w historycznym centrum miasta. Wyjazd z Poczdamu w drogę powrotną do
Poznania. Przyjazd w godzinach wieczornych.
Wyjazd z Poczdamu w godzinach wieczornych (ok. godz. 20). Przyjazd do Polski w późnych godzinach nocnych
lub porannych dnia następnego (godzina powrotu zależy od miasta, powrót do Poznania ok. godz. 23).

CENA OBEJMUJE:





przejazd komfortowym autokarem klasy LUX (DVD, barek, WC, klimatyzacja)
opiekę pilota-przewodnika
ubezpieczenie KL i NNW
realizację programu zwiedzania, kolejność zwiedzanie może ulec zmianie

GRUPA
OPIEKA
Berlin

65-82 os
5 os bezpłatnie
pn-czw
piątek
72 zł
79 zł

46-65 os
4 os bezpłatnie
pn-czw
piątek
77 zł
85 zł

35-45 os
3 os bezpłatnie
pn-czw
piątek
87 zł
95 zł

TERMINY WYJAZDÓW: od 21.11 do 22.12.2016
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JARMARKI ŚWIĄTECZNE: DREZNO lub PRAGA
Jarmarki to wspaniały zapach prażonych migdałów, iskrzące się ozdoby oraz wiele atrakcji zabiorą
Cię do czarującego świata Bożego Narodzenia. Zasmakuj wesołości jarmarku w czasie adwentu i
daj się oczarować wyjątkowej atmosferze.
PROGRAM WYJAZDU - DREZNO:
Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Drezna ok. godz. 11:00. W programie zwiedzania m.in. zespół
pałacowy Zwinger, Opera Sempera, Katedra Świętej Trójcy (Hofkirche), Kościół Marii Panny (Frauenkirche). Po
zwiedzaniu miasta czas wolny na Jarmarku bożonarodzeniowym "Dresdner Striezelmarkt".
Wyjazd z Drezna w godzinach wieczornych. Przyjazd w drogę powrotną. Przyjazd w godzinach
nocnych/porannych dnia następnego.
PROGRAM WYJAZDU - PRAGA:
Wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do Pragi ok. godz. 12:00. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od
Hradczan - Zamek Praski, Katedra Św. Wita, Stary Plac, Bazylika Św. Jerzego, Wieża Daliborka. Następnie
przejdziemy do Małej Strany, zobaczymy Most Karola – najbardziej rozpoznawalny znak Pragi. To tu
rozpościera się jeden z najwspanialszych widoków na Stare Miasto – patrząc na czerwone dachy kamieniczek,
wieżyczki bram, kościołów I wzgórze z Zamkiem Praskim poczujecie się jak w bajce. Spacer zakończymy na
Rynku Starego Miasta lub Placu Wacława. Czas wolny na Jarmarkach Bożonarodzeniowych. Wyjazd z Pragi w
godzinach wieczornych. Przyjazd w drogę powrotną. Przyjazd w godzinach nocnych/porannych dnia
następnego.
CENA OBEJMUJE:
 przejazd komfortowym autokarem klasy LUX (DVD, barek, WC, klimatyzacja)
 opiekę pilota-przewodnika
 ubezpieczenie KL i NNW
 realizację programu zwiedzania, kolejność zwiedzania może ulec zmianie

GRUPA
OPIEKA
Drezno
Praga *

65-85 os
5 os bezpłatnie
pn-czw
piątek
89 zł
97 zł
99 zł
107 zł

46-65 os
4 os bezpłatnie
pn-czw
piątek
97 zł
107 zł
107 zł
117 zł

30-45 os
3 os bezpłatnie
pn-czw
piątek
117 zł
127 zł
127 zł
137 zł

TERMINY WYJAZDÓW: od 26.11 do 22.12.2015 (Drezno), od 28.11 do 22.12.2015 (Praga)
Istnieje możliwość dopłaty do obiadu w cenie 40 zł/os.
Zwiedzanie wewnątrz we własnym zakresie w ramach czasu wolnego.
[Praga * - usługa przewodnicka - dopłata 5 €/os u pilota w autokarze]
NAJNOWOCZEŚNIEJSZA FLOTA AUTOKAROWA W POLSCE!!

Centrum Turystyki
OSKAR Sp. z o.o.

Plac Wolności 2/7
61-738 Poznań

tel. 61/852 45 72
e-mail: biuro@oskar.com.pl

definicja komfortowych podróży

CHOCOLART
Jarmark + Festiwal Czekolady w Tybindze
Czekolada – pokarm dla nerwów i duszy, kawałeczek rozkoszy podczas codziennego biegu. To, że
jest ona jednak jeszcze czymś więcej, udowadnia Chocolart – największy Festiwal Czekolady w
Niemczech. To już kolejna edycja tego słodkiego festiwalu – ponad stu czekoladziarzy z Afryki,
Ameryki Północnej i Południowej odkryją przed prawie 300 tysiącami odwiedzających tajemnice
czekolady.
Program festiwalu obejmuje nie tylko wielki rynek czekoladowy w zabytkowym centrum miasta, ale
też kursy robienia pralinek, masaże czekoladowe, noc czekoladowych zakupów, teatr czekoladowy,
kursy gotowania z czekoladą, warsztaty czekoladowe dla dzieci i wiele innych niezapomnianych
atrakcji.
PROGRAM WYJAZDU:
Dzień 1 - Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy.
Dzień 2 - Przejazd do Trybingi ok. godz. 10-11. Zwiedzanie. Czas wolny. Wyjazd w drogę powrotną
do Polski w godzinach wieczornych.
Dzień 3 - Powrót do Polski.
CENA OBEJMUJE:
 przejazd komformotwym autokarem klasy LUX (DVD, barek, WC, klimatyzacja)
 opiekę pilota-przewodnika
 ubezpieczenie KL i NNW
 realizację programu zwiedzania, kolejność zwiedzanie może ulec zmianie
GRUPA
OPIEKA
Tybinga

65-82 os
5 os bezpłatnie
wt-czw
pt-ndz
197 zł
237 zł

46-65 os
4 os bezpłatnie
wt-czw
pt-ndz
227 zł
247 zł

35-45 os
3 os bezpłatnie
wt-czw
pt-ndz
287 zł
297 zł

TERMINY WYJAZDÓW: od 29.11 do 04.12.2016
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JARMARKI ŚWIĄTECZNE we WROCŁAWIU,
czyli w poszukiwaniu Krasnali w europejskiej stolicy kultury
PROGRAM WYJAZDU:
Wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do Wrocławia ok. godz. 10:30. Zwiedzanie Afrykarium* - to unikatowy na
skalę światową kompleks przedstawiający różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Czarnego
Kontynentu. W 19 akwariach i basenach o pojemności niemal 15 mln l wody prezentowane są zwierzęta
zamieszkujące plaże i rafę koralową Morza Czerwonego, rzekę Nil, krainę Wielkich Rowów Afrykańskich, głębię
Kanału Mozambickiego, plaże Wybrzeża Szkieletów i Dżunglę dorzecza Kongo. Głębiny Kanału Mozambickiego,
gdzie występują rekiny, płaszczki i inne duże ryby pelagiczne można podziwiać z podwodnego, akrylowego tunelu
o długości około 18 m.
Około godz. 13.30 przejazd do centrum miasta. W programie zwiedzania m.in.: spacer po Ostrwie Tumskim,
Katedra św. Jana Chrzciciela, wyspa Piaskowa, Most Tumski, most Pokutnic, Biblioteka im. Ossolińskich,
Uniwersytet, Bazylika św. Elżbiety, Start Rynek, gdzie zobaczymy budynek starego i nowego Ratusza, przepiękne
kamienice oraz Piwnicę Świdnicką.
Wrocławski Rynek staje się tłem dla bajkowej scenerii... jarmarków bożonarodzeniowych Wśród pachnących lasem
choinek, aromatu grzanego wina i czekoladowych pierników, na turystów czeka moc świątecznych niespodzianek
i atrakcji.
W Bajkowym Lasku, na najmłodszych gości Jarmarku czekać będą przepiękne bajki, które swoją magiczną
wizualizacją i oprawą dźwiękową wprowadzą wszystkich maluchów do iście baśniowego świata.
Spacerując po Rynku znaleźć będzie można nie tylko aromatyczne napoje i słodkie pierniki, ale też specjały, których
nie spotka się w żadnym innym miejscu. Francuskie naleśniki, węgierskie kołacze i langosz, austriackie sery czy też
wyśmienite, holenderskie śledzie.
Przy „Smakowitym Peronie” będzie można spróbować tradycyjnej polskiej kuchni. Nie zabraknie również góralskich
oscypków z żurawiną, pieczonych kasztanów czy też regionalnych polskich wędlin.
Będą także tradycyjne węgierskie wędliny pikantne, wędzone kiełbasy paprykowe z tradycyjnego węgierskiego
boczku "kolozsvári" oraz salami z jelenia. Pyszności jak: alzackie podpłomyki flammkuchen, włoskie sery, węgierski
gulasz, turecka baklava, aromatyczne wędzone ryby, orientalne sushi i wiele innych przysmaków.
W Przestrzeni Kultury Tworzenia, zlokalizowanej tuż przy wrocławskiej choince zamówić będzie można chociażby
piękne, ręcznie malowane bombki z dedykacją, pamiątkową monetę wybitą przez wrocławskiego mincarza lub
jedyną w swoim rodzaju, imienną podkowę na szczęście wykutą przez kowala.
Wyjazd w drogę powrotną ok. godz. 20.
CENA OBEJMUJE:
 przejazd komformotwym autokarem klasy LUX (DVD, barek, WC, klimatyzacja)
 opiekę pilota-przewodnika
 ubezpieczenie KL i NNW
 realizację programu zwiedzania, kolejność zwiedzanie może ulec zmianie
GRUPA
OPIEKA
Wrocław

65-82 os
5 os bezpłatnie
pn-czw
piątek
57 zł
62 zł

46-65 os
4 os bezpłatnie
pn-czw
piątek
62 zł
67 zł

35-45 os
3 os bezpłatnie
pn-czw
piątek
67 zł
75 zł

TERMINY WYJAZDÓW: od 18.11 do 22.12.2016
* bilet do Afrykarium 20 zł/os (grupowy ulgowy) – płatne dodatkowo
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