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DK100/2017 
BERLIN: AZ EGYKORI FAL KÉT OLDALÁN 

5 NAP / 4 ÉJ 

1. nap  A hajnali órákban indulunk el Veszprémből. Folyamatosan utazunk, délután érkezünk Drezdába ahol  
2017.10.28. gyalogos városnézés indul: Zwinger (F) és gyűjteményei (fegyvertár, porcelángyűjtemény, képtár), 

Operaház (F), Frauenkirche (F) (idő függvénye) Este elfoglaljuk szállásunkat Drezdában. 

2. nap Reggeli után Potsdamba indulunk, ahol megtekintjük a volt porosz királyi kastély együttest, a Sans-Soucit 
2017.10.29. (F). Délután Berlinbe utazunk. Sétálunk a Kurfürstendamm sugárúton, mely Berlin egyik legelegánsabb 

sétálóutcája, majd megtekintjük a Siegessaule Oszlopot. Este elfoglaljuk Berlin környéki szállásunkat 
vendéglátó családoknál. 

3. nap  Reggeli után ismét Berlinbe indulunk. Buszos és gyalogos városnézés indul: sétálunk az Unter den  
2017.10.30. Linden sugárúton. A Berlini Dóm (F) megtekintése következik, ahol a Német történelem felfedezése 

című kiállítás található. Majd ellátogatunk a DDR-múzeumba (F). Felkeressük Berlin legrégibb 
városrészét, a Nikolaiviertel-t valamint a Nikolai-templomot, Berlin legrégebbi templomát. Ezt 
követően meghódítjuk a TV-torony (F) épületét, ahonnan csodálatos körpanoráma tárul elénk a 
városra. Este szállás. 

4. nap  Reggeli után a német Parlament megtekintése vár minket a Reichstagban (F), és sétálunk az új  
2017.10.31. kormányzati negyedben. Majd hajókázásra (F) indulunk. Ezt követően gyalogos városnézés 

következik: Branderburgi kapu, majd irány a modern városközpont: Postdamer Platz – ahol a Sony 
Center és a Bundesrat is megtekinthető. Ezt követően a Berlini Fal Múzeum (F) megtekintése a 
híres Check Point Charlie-nál. Este szállás. 

5. nap  Reggeli után hazafelé indulunk. Útközben - idő függvényében - megállunk Prágában egy rövid 
2017.11.01. városnézésre. 

A késő esti órákban érünk haza Veszprémbe. 

Időpont: 2017. őszi szünet 

RÉSZVÉTELI DÍJ (40 DIÁK + 4 KÍSÉRŐ): 98.900 FT/FŐ 

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA: 
Autóbusz-közlekedés költségei Veszprémből, 1 éjszaka szállás Drezdában ifjúsági szálláson reggelivel, 3 éjszaka szállás 
Berlin környékén vendéglátó családoknál, teljes ellátással, városnézés saját autóbusszal, idegenvezetés. 

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK: 
- sztornó (útlemondási) biztosítás: 1.400 Ft/fő 
- vacsora lehetősége: kb. 10-12 €/fő/alkalom 
- múzeumi belépők: gyerek: kb. 85 €/fő, felnőtt: kb. 95 €/fő 
- utasbiztosítás 5 napra gyerek: 1.700 Ft/fő, felnőtt: 3.100 Ft/fő 


