Urlop
w Szprewaldzie

Gdzie las

przegląda
się w wodzie...

Szprewaldzka skrzynka
skarbów
Przeżyj pełną wrażeń wycieczkę do
Szprewaldu, podczas której oprócz
niezwykłego krajobrazu kulturowego i naturalnego, poznasz również
łużyckie tradycje jak i posmakujesz
wyjątkowego regionalnego jedzenia.

Położony między Berlinem a Dreznem region turystyczny
Szprewald to raj dla miłośników natury, turystyki aktywnej jak
i odpoczynku. Rozgałęziony labirynt sieci wodnych, zielone łąki
i gęste lasy nadają wspaniałe warunki do odpoczynku i nabrania pozytywnej energii.

OFERTA ZAWIERA:
• 2 noclegi ze śniadaniem w 3-gwiazdkowym hotelu klasy średniej w miejscowości wypoczynkowej Lübben
• 1 x wstęp do muzealnego domu towarowego i szprewaldzkiej kolei w Lübbenau
• 1 x „Szprewaldzki wieczór“ (godz. 18:00) w jednej z restauracji w historycznej
wiosce Lehde, w tym bufet ze szprewaldzkimi specjałami (z wyłączeniem
napojów), następnie około godzinny występ folklorystyczny, po czym zabawa
taneczna
• Godzinny rejs łodzią płaskodenną z lampionami
Cena za osobę
(o godz. 21:00) przez wioskę Lehde lub z Lehde
w pokoju
do przystani w Lübbenau
dwuosobowym:
Uczestnicy: od 15 osób
od
€
Termin podróży: 01.05.–31.10.2018 (Jednym z dni
wycieczki musi być wtorek, piątek lub sobota)

162,00

Szlak Rowerowy Ogórka – 260 km
Jak wiadomo Szprewald i ogórki mają
ze sobą wiele wspólnego. Skąd jednak pochodzą i jak są produkowane?
Podczas trasy wzdłóż szprewaldzkiego szlaku rowerowego ogórka
z pewnością znajdziesz na te i wiele
innych pytań odpowiedź. Podążaj za
znakiem z „ogórkiem na rowerze“
i poznaj na odcinku 260 kilometrów
naturę jak i kulturę Szprewaldu.

OFERTA ZAWIERA:

• 6 noclegów ze śniadaniem w 3-gwiazdkowych hotelach klasy średniej
lub pensjonatach
• 5 x transfer bagażu do każdego, kolejnego miejsca noclegowego
• 1 x ogórkowy prezent
• 1 x przypinka „ogórek na rowerze“
Uczestnicy: od 2 osób
Grupy: na zapytanie
Po dokonaniu rezerwacji dodatkowo otrzymają Państwo
mapę rowerową (skala 1:50.000), która pomoże w
orientacji na szlaku rowerowym ogórka.
Dodatkowo możliwość rezerwacji:
• Roweru turystycznego lub elektrycznego
• Biletów wstępu do atrakcji turystycznych

Cena za osobę
w pokoju
dwuosobowym:

428,00 €

Magiczny Jarmark Bożonarodzeniowy i tradycyjny rejs łodzią

OFERTA ZAWIERA:

Przeżyj jedyną w swoim rodzaju podróż w świąteczną przeszłość Szprewaldu. Z przystani w Lübbenau
udamy się w rejs tradycyjną łodzią
płaskodenną, przez romantyczny
krajobraz spowrotem do XIX wieku
na jarmark bożonarodzeniowy w
skansenie w Lehde.

• Indywidualne zwiedzanie jarmarku bożonarodzeniowego „Tysiąca Gwiazd“
w Cottbus

• 2 noclegi ze śniadaniem w 4-gwiazdkowym, komfortowym hotelu w uniwersyteckim mieście Cottbus lub w komfortowym hotelu w pobliżu miejscowości
Lübben

• Rejs łodzią z Lübbenau do Lehde na Jarmark Bożonarodzeniowy
pod tytułem „Święta Bożego Narodzenia jak wcześniej“
• 1 x wstęp do skansenu w Lehde
Uczestnicy: od 15 osób
Termin podróży: 1. i 2. weekend
adwentu (30.11.–02.12.2018 i 07.12.–09.12.2018)

Cena za osobę
w pokoju
dwuosobowym:
od

86,00 €

Wszystkie oferty dostępne są do wyczerpania miejsc • Istnieje możliwość przedłużenia pobytu • Opłatę uzdrowiskową płaci się na miejscu, w hotelu.
Dla każdej z ofert z noclegiem wystawia się potwierdzenie ubezpieczenia organizatora wycieczki

Obsługa i rezerwacje: Tourismusverband Spreewald · E-mail: reiseservice@spreewald.de · Tel.: +49 35433 72299 · Fax: +49 35433 72228
www.spreewald.de/pl

W jedności z naturą
Szprewaldu!
Podczas tradycyjnego rejsu łodzią
płaskodenną poznasz różnorodny,
romantyczny Szprewald Dolny. Następnie urocza szprewaldzka wioska
Schlepzig zaprosi Cię na kulinarną
przygodę, jaką jest obiad w jednej
z pobliskich restauracji. Wycieczkę
zakończy zwiedzanie miejscowości
wypoczynkowej Lübben.

OFERTA ZAWIERA:
• 2-godzinny rejs (z przystani w Schlepzig) łodzią płaskodenną
ze stolikami (w tym audioguide w języku polskim)
• 1 x typowo szprewaldzki obiad w restauracji w Schlepzig
(z wyłączeniem napojów)
• 2-godzinne zwiedzanie miejscowości wypoczynkowej
Lübben (Szprewald) z przewodnikiem w języku
niemieckim

lub
• 2-godzinny spacer po mieście Lübben z audioguidem
w języku polskim (grupie udostępnione zostaną pliki
audio z nagraniami do poszczególnych przystanków)
Uczestnicy: od 15 osób

Cena za osobę:
od

42,00 €

Cena za osobę:
od

34,00 €

Obsługa i rezerwacje
Tourismusverband Spreewald
E-mail: reiseservice@spreewald.de
Tel.: +49 35433 72299
Fax: +49 35433 72228
www.spreewald.de/pl

Urlop
w Dahme-Seenland

Wodny i
wędrówkowy raj

Region Dahme-Seenland, położony na południowy wschód od
Berlina, to region urlopowy dla gości z bliska jak i z daleka.
Lekko falisty obszar z ponad siedemdziesięcioma
jeziorami i rozległymi lasami tworzy krajobraz,
który zachwyci każdego.

przed bramami Berlina...

Więcej niż tylko dzień zakupów
w regionie Dahme-Seenland
Jednodniowa wycieczka oferuje
urozmaicony i atrakcyjny program:
przeżycia związane z zakupami
w największym centrum handlowym w Brandenburgii w Wildau jak
i rejs statkiem przez niezakłócony
krajobraz jezior z Berlina na wyspę
zamkową Köpenick.

OFERTA ZAWIERA:
• Trzygodzinne zakupy w centrum handlowym A10-Center
w Wildau
• 3,5-godzinny rejs statkiem MS Olympia
• Zwiedzanie Starego Miasta w Köpenick (z pokładu statku)
• 1 x kawowy poczęstunek (ciasto i filiżanka kawy)
Uczestnicy: od 15 osób
Termin podróży: w każdą środę, pozostałe dni
tygodnia na zapytanie
Rezerwacja oferty przez Tourismusverband Spreewald
(Szprewaldzki Związek Turystyczny)

Cena za osobę:
od

26,00 €

Wszystkie oferty dostępne są do wyczerpania miejsc • Istnieje możliwość przedłużenia pobytu • Opłatę uzdrowiskową płaci się na miejscu, w hotelu • Dla każdej z ofert z noclegiem
wystawia się potwierdzenie ubezpieczenia organizatora wycieczki
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