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Nr zezw. Urzędu Wojewódzkiego 408 
	

POLSKIE MORZE – PUSTKOWO 
BERLIN 

FINEZJA – REZYDENCJA SŁOŃCA 
WIZYTA W WINNICY „KINGA” w NOWEJ SOLI 

„ WIOSENNY TYDZIEŃ NAD MORZEM Z DOSKONAŁĄ KUCHNIĄ, ZABAWAMI, 
OGNISKAMI I ZWIEDZANIEM: BERLINA, SŁUPSKA,USTKI, ZIELONEJ GÓRY I 

AQUAPARKIEM” 
	

CENA: 890 zł                                     TERMINY:  23.04-29.04.2019r																	 
 

Świadczenia: 
• przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek, video)  
• poczęstunek w autokarze oraz kawa i herbata na trasie 
• 4 noclegi w hotelu Finezja w pokojach 2, 3 osobowych 
• 1 nocleg w Zielonej Górze 
• 6 śniadań, 1 obiad, 4 obiadokolacje, 1 kolacja,  
• 1 dodatkowy obiad we Wrocławiu 
• 1 impreza muzyczno-taneczna z zimnymi płytami i napojami bezalkoholowymi  
• oprawa DJ’a 
•  grill party ( kiełbasa, kaszanka, pieczywo, dodatki, sałatki) 
• ognisko z pieczeniem kiełbasek i innymi atrakcjami 
• opieka pilota, podatek VAT 
• bilet do Aquaparku w Pogorzelicy  Sandrze SPA 
• wstęp do winnicy KINGA z degustacją wina i przekąskami 
• wycieczki: Berlin, Słupsk, Ustka, Zielona Góra 

 
 
 

                                          
 
 
 
 
 

 
                                                                  
 



PROPONOWANY  PROGRAM 
• I DZIEŃ-23.04.19r 
Wyjazd w godzinach wieczornych, nocny przejazd do Pustkowa 
II DZIEŃ-24.04.19r 
Przyjazd do Pustkowa w godzinach porannych, zakwaterowanie, śniadanie, czas wolny, następnie obiad, po obiedzie spacer do 
Trzęsacza dla chętnych- oglądanie ruin gotyckiego Kościoła na Skarpie z przełomu XIV    i XV w., czas wolny, kolacja, następnie 
grill party, nocleg. 
III DZIEŃ-25.04.19r 
Śniadanie, ok. godz. 10.00 przejazd do Słupska, zwiedzanie z przewodnikiem najciekawszych miejsc w Słupsku, Ustce i 
Swołowie, powrót do ośrodka, obiadokolacja, czas wolny, nocleg.  
IV DZIEŃ-26.04.19r 
Wczesne śniadanie, wyjazd na całodzienną wycieczkę do Berlina, spacer po Berlinie: Reichstag – siedziba niemieckiego 
parlamentu, Brama Brandenburska, Unter den Linden – główna ulicą Berlina, przejście na Wyspę Muzeów - jednego z 
najważniejszych kompleksów muzealnych świata, Berliner Dom, Wieża Telewizyjna, Alexanderplatz, Checkpoint Charlie 
(muzeum Muru Berlińskiego), plac Poczdamski, powrót do hotelu, późna obiadokolacja, nocleg 
V DZIEŃ-27.04.19r 
Późniejsze śniadanie, ok. godz. 10.30 przejazd na basen w Sandrze SPA w Pogorzelicy, powrót do hotelu, ognisko przy 
plaży z pieczeniem kiełbasek i innymi atrakcjami,  obiadokolacja połączona z zabawą integracyjną (ciepłe dania, zimne płyty, 
ciepłe i zimne napoje), nocleg. 
VII DZIEŃ-28.04.19r 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Zielonej Góry, zwiedzanie m.in.: Palmiarnia, Plac Pocztowy, Stary Rynek, 
konkatedra pw. św. Jadwigi, kościół ewangelicki pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, Plac Bohaterów. Przejazd do pensjonatu, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
VI DZIEŃ-29.04.19r 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Nowej Soli do winnicy KINGA- zwiedzanie winnicy z przewodnikiem, historia 
produkcji wina od podstaw, degustacja wina wraz z przekąskami, obiad przygotowany na bazie win, powrót w godzinach 
wieczornych. 
 
Cena nie zawiera: lokalnych przewodników – ok.25zł i obiadu w winnicy 30zł 
 

    

  


