
PROGRAM WYCIECZKI PIERWSZY RAZ W BERLINIE. 

Nasza wycieczka rozpoczyna się w Berlinie na 

placu Aleksandra (Alexanderplatz). W czasie tej 

wycieczki poznasz najważniejsze zabytki 

Berlina, ciekawe miejsca oraz dowiesz się co 

jeszcze można obejrzeć w samym mieście i 

okolicy. Wycieczka przeznaczona jest głównie dla 

osób, które po raz pierwszy odwiedzają Berlin oraz 

osób chcących poznać to miasto lepiej niż błąkając się 

z książkowym przewodnikiem po mieście. 

 

Zapraszamy Cię do zapoznania się z ponad 

czterysetletnią historią Berlina, miasta o wielu 

twarzach, na którym swoje piętno odcisnęła 

skomplikowana historia tego terenu. 

 

W trakcie niezbyt forsownego spaceru dowiesz się 

wielu ciekawych rzeczy o zwiedzanych obiektach i ich 

dawnych mieszkańcach oraz obejrzą miejsca 

związane z ważnymi wydarzeniami w dziejach Europy. 

 

Na początek zapoznamy się z zabytkami położonymi na terenie byłego Berlina Wschodniego, gdzie 

zobaczysz olbrzymie monumentalne budynki, ale również urokliwe miejsca, w których mieszkali 

mniej zamożni obywatele Berlina. Później wybierzemy się, na Wyspę Muzeów, która wpisana jest na 

listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przewodnik opowie o placówkach Muzealnych, które położone 

pomiędzy kanałami rzeki Szprwy, pokaże różne ciekawe miejsca do samodzielnego zwiedzania. 

Następnie wybierzemy się w kierunku Pomnika Ofiar Hollocaustu. W dalszej części wycieczki będziesz 

miał okazję przespacerować się przy Bramie Brandenburskiej oraz Reichstagu. Dalsza trasa naszej 

wycieczki poprowadzi przez Park Tiergarten, Kolumnę Zwycięstwa, Dworzec ZOO. Na Placu 

Poczdamskim przewodnik pokaże Ci nowoczesną zabudowę miasta Berlina, instalację Muru 

Berlińskiego oraz wiele innych ciekawych miejsc. Później zawitamy na ulicę Niederkirchnerstrasse, 

gdzie na odcinku 300 metrów zobaczymy oryginalną zabudowę Muru Berlińskiego w centrum stolicy 

naszych zachodnich sąsiadów. Przy dawnym posterunku granicznym Checkpoint Charlie zakończy się 

nasza wycieczka po Berlinie. 

Miejsca, które odwiedzimy w trakcie wycieczki: 

 

1. Plac Aleksandra (Alexanderplatz). 
2. Wyspa Muzeów. 
3. Katedra Berlińska. 
4. Plac Żandarmerii (Gendarmenmarkt). 
5. Pomnik Ofiar Hollocaustu. 
6. Brama Brandenburska. 
7. Reichstag. 
8. Plac Poczdamski 

9. oraz wiele innych ciekawych miejsc, które z braku miejsca ciężko wymienić. 

 

Wnętrza, które odwiedzimy w trakcie wycieczki: 

 

1. Nowy Odwach. 
2. Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma ze słynną Madonną Stalingradzką. 

3. Muzeum Topografia Terroru. 

 



Czas trwania: do 6 godzin 

Stopień trudności: łatwa, spacer na odcinku około 6 km. 

Miejsce startu: w Berlinie. Dokładne miejsce zostanie podane w potwierdzeniu zamówienia. 

W cenie zawarte są: usługa przewodnicka i realizacja programu zwiedzania w grupie od 1 do 15 osób. 

Cena prezentowana jest przy terminie wycieczki. 

 


