Jednodniowy wyjazd do Berlina
dla uczniów ZSB-D w Poznaniu
16.03.2018 (piątek)
 Wyjazd ma charakter pieszego zwiedzania miasta – zabytków i ważnych miejsc
zlokalizowanych w centrum miasta, z wejściem i zwiedzaniem dwóch muzeów.
 Poniższy ramowy program na charakter propozycji, która w trakcie wycieczki może
ulec zmianie ze względu na ograniczający nas czas lub warunki atmosferyczne. Jego
poszczególne punkty mogą się zmienić (nie zostać zrealizowane lub zastąpione przez
inne), więc zapisując się na wyjazd, uczniowie akceptują taką możliwość.
 W wycieczce nie uczestniczy przewodnik, a nauczyciele – opiekunowie.
 Ramowy plan zwiedzania miasta:
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koszty:

Zbiórka o godz. 5:45 przed budynkiem szkoły
Wyjazd z Poznania o godz. 6:00, przejazd autokarem do centrum Berlina
Przybycie do Berlina ok. godz. 10:00.
Początek spaceru: plac Poczdamski (Potsdamer Platz), Topografia Terroru
(Topographie des Terrors), Muzeum Rzemiosła Artystycznego (MartinGropius-Bau), Checkpoint Charlie, zwiedzanie Muzeum Żydowskiego
(Jüdisches Museum Berlin)
Przejście ulicą Friedrichstraße, Katedra Niemiecka (Deutscher Dom), przejście
na Alexanderplatz (Kościół Św. Mikołaja (Nikolauskriche), Czerwony Ratusz
(Rotes Rathaus), Fontanna Neptuna (Neptunbrunnen), Fernsehturm)
Czas wolny na Alexanderplatz; w okolicy: sklepy, m. in. Primark, restauracje
(Burger King, McDonald’s i inne), kawiarnie etc.
Zbiórka i przejście na Wyspę Muzeów (Museuminsel) – zwiedzanie Muzeum
NDR (DDR-Museum), kompleks muzealny na wyspie nad rzeką Spreewą
Przejście ważną berlińską ulicą Unter den Linden – zwiedzanie Bebelplatz,
Alte Bibliothek, Uniwersytet Humboldta, „Versunkene Bibliothek“, pomnik
konny Fryderyka Wielkiego (Denkmal König Friedrich II. von Preußen)
Przejście dalej ulicą Unter den Linden – Brama Brandenburska
(Brandenburger Tor), Plac Paryski (Pariser Platz), ambasady (Botschaften),
hotel Adlon (das Hotel Adlon)
Czas wolny w okolicy Bramy Brandenburskiej
Dalszy ciąg spaceru: Pomnik Pomordowanych Żydów Europy (Denkmal für
die ermordeten Juden Europas), Kolumna Zwycięstwa (Siegessäule), Urząd
Kanclerza Federalnego (Bundeskanzleramt)
Wejście na kopułę Reichstagu, zwiedzanie
(uwaga! Grupę zwiedzającą należy zarejestrować wcześniej, więc rejestracja
nastąpi dopiero po zamknięciu listy chętnych – o ile będzie możliwy do
zarejestrowania termin – grupy rejestruje się na konkretne godziny)
Czas wolny (w zależności od możliwości czasowych), zbiórka około godz.
22:15 w umówionym miejscu
Godz. 22:30 - wyjazd w drogę powrotną do Poznania (w drodze powrotnej
możliwość przyjrzenia się lotnisku Schönefeld)
Powrót do Poznania około godz. 2:30-3:00

przejazd w dwie strony autokarem: 25 zł /os.
ubezpieczenie grupowe: ok. 5 zł /os.
Muzeum Żydowskie (bilet wstępu): 3 euro
Muzeum DDR (bilet wstępu): 5 euro
kieszonkowe na własne wydatki (restauracje, kawiarnie, toalety, zakupy etc.): wg uznania

Wymagana jest ważna legitymacja szkolna oraz ważny paszport lub dowód osobisty.
Ze względu na charakter wyjazdu należy dostosować do niego ubiór (wygodne, najlepiej
sportowe obuwie, odzienie wierzchnie i ubrania również wygodne, dostosowane do
warunków atmosferycznych). W trakcie zwiedzania nie będzie możliwości wracania do
autokaru, dlatego zaleca się zabranie tylko najpotrzebniejszych przyborów w bagażu
podręcznym, najlepiej plecaku. Warto zabrać ze sobą wodę czy drugie śniadanie, potrzebne
lekarstwa etc.
Powrót do Poznania planowany jest na późne godziny nocne, dlatego warunkiem
uczestnictwa uczniów niepełnoletnich w wyjeździe jest ich odbiór przez rodzica lub opiekuna,
a w przypadku uczniów pełnoletnich - odbiór lub zgoda na samodzielny powrót do domu.
Warunkiem uczestniczenia w wyjeździe jest podpisanie przez ucznia oraz rodzica / opiekuna
regulaminu wycieczki i stosowanie się do niego w trakcie wyjazdu.
Uwaga! Niewielka liczba miejsc powoduje, że zgłoszenia przyjmuję w piątek (2.03.2018),
wraz z zapłatą za autokar (25zł) oraz wypisanymi danymi (imię i nazwisko, data i miejsce
urodzenia, PESEL), a decyduje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.

Dawid Łuczak

