
 

 

 

 

 

BERLIN 3 dni 

 
 
 

 
Dzień 1 – Berlin  

 zwiedzanie Berlina z przewodnikiem (4 godz. w tym objazd autokarem)  
W programie: centrum Berlina Aleksanderplatz, Aleja Unter den Linden, Brama 
Brandenburska, Statua Zwycięstwa, Uniwersytet Humboldta, Niemiecka Opera 
Państwowa, barokowa katedra Św. Jadwigi, Gedächtniskirche, Kurfürstendamm, 
Berlin Mitte i budynku Reichstagu (z zewnatrz) 

 zwiedzanie Wyspy Muzeów w tym najsłynniejszego muzeu Pergamonskiego 

 kolacja w typowej restauracji berlińskiej 
 

 

Dzień 2 – Poczdam / Babelsberg 

 przejazd do Poczdamu 

 zwiedzaniem zespółu parkowo-pałacowego Sanssouci, Neues Palais ze słynną 
salą Grottensaal wyłożoną muszlami i kamieniami szlachetnymi, następnie 
Pałac Sanssouci, spacer alejkami parku Sanssouci, pawilon chiński, oranżeria. 
 

 zwiedzanie Poczdamu: Stare Miasto, Dzielnica Holenderska, Cecilienhof – 
znanego z konferencji poczdamskiej,Alexandrówka - osiedle drewnianych 
domów w stylu rosyjskim z początku XIX wieku, należy do grupy pałaców i 
zespołów parkowych w Poczdamie i Berlinie wpisanych w 1990 na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. 

 rewia w słynnym Fridrichpalast\ 
 
 
 
 



propozycja alternatywna 
 

 przejazd pod Belin do studia filmowego Babelsberg 

 zwiedzaniem słynnego studia filmowego Babelsberg śladami Romana 
Polańskiego 

 zwiedzanie Poczdamu: Stare Miasto, Dzielnica Holenderska, Alexandrówka 

 Spektakl w największej rewi Europy - słynnym Fridrichpalast 
 

 

 

Dzień 3 - Charlottenburg i rajd Trabantami i inne... 

 

 Zwiedzanie kompleksu pałacowego Charlottenburg z ogrodami pałacowymi. 
Pałac wzniesiony został w roku 1695 jako letni dom przyszłej królowej Zofii 
Karoliny, następnie stał się letnią rezydencją królów pruskich.  

 Przejazd na Pawią Wyspę, którą wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, z romantycznym pałacem Fryderyka Wilhelma II.  

 Przejazd do Checkpoint Charlie - najsłynniejsze przejście graniczne między 
wschodnią, a zachodnią strefą Berlina w okresie zimnej wojny . Obecnie 
znajduje się tam Muzeum Muru Berlińskiego oraz symboliczny punkt kontroli 
granicznej. 

 2-godzinny rajd trabantami po Berlinie - sentymentalna podróż w lata 70-te!. 
Uczestnicy podzieleni na grupy (każda grupa to 7 trabantów i przewodnik), 
dostają mapy oraz listę zadań do wykonania. Jedną z atrakcji jest 
zainscenizowana kontrola policyjna. Przewidziany jest również przystanek na 
zmianę kierowcy oraz robienie zdjęć. Pełna gama kolorów i modeli (również 
kabriolety!) Możliwość różnych tras! 
Gwarantowana wspaniałą zabawa, du  żo śmiechu i niezapomniane wrażenia!  


