ZIELONA
SZKOŁA

ZIEMIA
LUBUSKA
I BERLIN

PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI
TURYSTYKI REKREACJI I SPORTU SP. Z O.O.
04-036 WARSZAWA, AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 72 LOK. 35
TEL.: 22 810 00 02
WWW.POTRIS.TURYSTYKA.PL
WWW.FACEBOOK.COM/POTRISTURYSTYKA

BERLIN
Stolica i największe miasto Niemiec. Zajmuje
powierzchnię 890 km2, zamieszkuje je blisko
3,5 mln osób. Leży w północno-wschodniej
części kraju, położony nad rzeką Szprewą
i Hawelą. Niegdyś stolica Prus, metropolia
kulturalna lat 20. –dziś nowa stolica kraju
z nowym obliczem i zapierającą dech w piersi
architekturą Reichstagu. Berlin ponownie
ożywa. Mało jest miast tak naznaczonych
historią i o tak zmiennych kolejach dziejów.
Najważniejszym i najbardziej
charakterystycznym zabytkiem Berlina jest
Brama Brandenburska, wzniesiona jak brama
miejska i łuk triumfalny na wzór budowli
ateńskich. Nie byłoby też Berlina bez
Reichstagu –fascynująca architektura
z widokiem na dzielnicę rządową i centrum
Berlina, ciąg dziedzińców Hackesche Höfe.
Berliński Potsdamer Platz –to przedstawiciel
nowoczesnej architektury, handlu, rozrywki
i biznesu.

POZNAŃ
Przepiękny Poznań leżący nad Wartą to stolica
Wielkopolski, w której narodziła się polska
państwowość. To miasto
o niecodziennej urodzie przyciąga
odwiedzających jak magnes zarówno ze
względów ekonomicznych, kulturalnych jak
i historycznych, gdyż wielowiekowe dzieje
przeplatają się tutaj z nowoczesnością
i techniką.Poznań turystów zachwyci
z pewnością wspaniałą zabytkową Starówką
i wieloma cennymi zabytkami.Przechadzając się
wśród szerokich arterii i wąskich urokliwych
uliczek poznańskich, koniecznie zajrzyj
naOstrów Tumski-jest to najstarsza część miasta
z potężnąbazyliką archikatedralnąod wieków
wpisaną w panoramę Poznania. Jej początki
sięgają X wieku, kiedy to Mieszko I obok
palatium książęcego wzniósł trójnawową
bazylikę wczesnoromańską.Gdy przekroczymy
malowniczo wijącą się Wartę, nogi same poniosą
nas naRynek-ogromny plac, pośrodku którego
dominuje kolosRatusza-najwspanialsza
renesansowa budowla wWielkopolsce-siedziba
Muzeum Historii Miasta Poznania.

ZIELONA GÓRA
Zielona Góra to piękne miasto malowniczo
położone na wzgórzach województwa
lubuskiego, na zboczu doliny rzeki Odry, która
przecina tu pasmo wzgórz znane jako Wał
Zielonogórski. Wraz z Sulechowem i Nową Solą
tworzą tzw. LubuskieTrójmiasto.Zielona Góra to
miasto zabytków, bowiem II wojna światowa
nie dokonała tu wielu zniszczeń i zachowała
się cała przedwojenna zabudowa miejska.
Szczególne walory estetyczne posiada Stare
Miasto oraz przedwojenne wille stojące wzdłuż
alei Niepodległości -reprezentacyjnego pasażu
miasta.Centrum Przyrodnicze w Zielonej Górze
to nowoczesna placówka edukacyjna, która
bawi ucząc i uczy bawiąc.Centrum Nauki
Keplera obejmuje Planetarium Wenus i
Centrum Przyrodnicze. Centrum jest filią
Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.To miejsce
zdecydowanie robi wrażenie.

ŁAGÓW
Łagów to niewielka miejsowość
wwojewództwie lubuskim, leżąca na
południowy zachód odMiędzyrzecza, pomiędzy
dwoma malowniczymi jeziorami -Łagowskim
i Trześniowskim. Łagów to wspaniałe miejsce
na wypoczynek, przede wszystkim aktywny,
liczne szlaki piesze, nordic walking, mozliwość
uprawiania sportów wodnych w tym
nurkowania sprawia, że nie będziesz się tu
nudził, a wszystko w okolicznościach pięknej
i czystej przyrody.

ŚWIEBODZIN
Świebodzin to historyczne miasto
wwojewództwie lubuskim, leżące nieco na
północ odZielonej Góry, na Pojezierzu
Łagowskim.Świebodzin prawa miejskie zyskał
już w XIV wieku, istniał tu wówczas gród
słowiański, ale miasto zyskało popularność
całkiem niedawno, za sprawą ogromnego
pomnika Chrystusa Króla, nawiązującego do
tego z Rio de Janeiro.Poświęcenie pomnika
Chrystusa w Świebodzinie nastąpiło w 2010
roku, a do 2011 roku był to najwyższy pomnik
Chrystusa na świecie.

PROGRAM
WYCIECZKI
Dzień I
07.00 –Zbiórka wyznaczone miejsce
07.30 -Wyjazd z Warszawy12.30 –zwiedzanie z
przewodnikiem Poznania: Rynek, Ratusz, Muzeum
Narodowe,Bazylika
15.00 -Obiad w restauracji
18.00 -Zakwaterowanie w hotelu Picaro 3***.
19:00–Kolacja
20.00 –Czas wolny, gry i zabawy
Dzień II
06.30 -Śniadanie
07.30 –Wyjazd do BerlinaZwiedzanie Berlina z
polskojęzycznym przewodnikiem: Alexanderplatz,
Ratusz, Mur Berliński, Plac Poczdam, Pałac Miejski,
Wyspa Muzeów, Brama Brandenburska, Katedra
Berlińska, Checkpoint Charlie, Pałac
Charlottenburg, Berliner Fernsehturm. Obiad w
trakcie zwiedzania
18.00 -Powrót do hotelu.
19.00 –Kolacja
20.00 –Dyskoteka
Dzień III
07.00 -Śniadanie
08.00 –Wyjazd i zwiedzanie atrakcji turystycznych
Zielonej Góry:Katedry Św. Jadwigi, Planetarium
Wenus i Centrum Przyrodnicze (Ogród Botaniczny
z mini Zoo)
14.00 Obiad
17.30 –Zajęcia sportowo-rekreacyjne
19.00 -Kolacja
20.00 –Korzystanie z placu zabaw

PROGRAM
WYCIECZKI
Dzień IV
08.00 -Śniadanie
09.00 –Zwiedzanie z przewodnikiem Świebodzina Pomnik Chrystusa Króla, Rynku Starego Miasta
14.00 –Obiad
15.00 –Zwiedzanie Łagowa: Zamek Joannitów,
Wieża widokowa, Kamieniczki z XVIII wieku,
Wiadukt kolejowy
19.00 -Kolacja
Dzień V
07.00 -Śniadanie
09.00 –Wymeldowanie z hotelu
17.30 -Powrótdo Warszawy

TERMINY:
WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2019
CENA OBEJMUJE
-Zakwaterowanie w hotelu „Manor” Wyżywienie zgodnie z programem
-Realizację programu pobytu
-Przewodnika oraz wstępy podczas
zwiedzania
-Opiekę pilota-animatora
-Transport autokarowy
-Ubezpieczenie NNW
Zawartość przedstawionej oferty jest własnością Przedsiębiorstwa
Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu Sp. z o.o. na podstawie
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.
Dziennik Ustaw z 1994 nr 24 poz. 83
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