Хмільний вік-енд або час брати Берлін!
Львів - Берлін - Потсдам - Львів

Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень
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День
Львів.
1
13:30 - збір групи на залізничному вокзалі у м. Львові
14:00 - виїзд зі Львова. Перетин україно-польського кордону. Нічний переїзд в Берлін.
Берлін - місто з незвичайною історичною долею. Сьогодні Берлін - найбільше місто
Німеччини і за площею, і за чисельністю населення. Саме тут Ти побачиш:
Потсдамерплатц,
Унтер-дер-Лінден,
Фрідріхштрассе,
колону
Перемоги,
Шарлоттенбургські ворота, новий Центральний вокзал - найбільший і найсучасніший в
Європі, Бранденбургські ворота, Рейхстаг, Урядовий квартал, Королівську оперу... і це
ще не все що чекає на тебе у могутньому місті Берлін! Пішохідна екскурсія.

День
2

Рекомендуємо відвідати:
- екскурсію "Чарівний Берлін"* (15 €). Сьогодні Ти маєш змогу побувати на Бульварі
Зірок, ознайомитись з Соні Центром — символом та серцем Берліна! А також побачити
місце проведення Берлінського кінофестивалю та безліч інших цікавих та
захоплюючихмісць.
- музей Пергамон (25 €), щоб насолодитися класичним грецьким, вавилонським,
римським і східним мистецтвом та архітектурою. Гігантський комплекс зберігає під своїм
дахом велику кількість античних колекцій, східну старовину та витвори ісламського
мистецтва. Безперечним серцем музею є Вівтар "Пергамону" 165 року до нашої ери з
Малої Азії. Це гігантська мармурова святиня, оточена яскравими рельєфами богів, яка
неодмінно зачарує Ваш погляд.
- пивну екскурсію Берліном (25 €). Німці... Вони так люблять пиво, ковбаски... Ми
пропонуємо прогулятись пивними Берліна, скуштувати їхнього пива, почути цікаві
історії... та відчути смак німецького хмільного життя.
Збір групи. Поселення в готель на території Німеччини. Ночівля.

День Сніданок. Виселення з готелю. Вільний день.
3
Рекомендуємо відвідати:
- вітаємо Вас у Потсдамі! Місто з більш ніж з тисячолітньою історією є об'єктом
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це ідеальне місце, щоб відпочити від галасливого міста,
проходячи через сади, палаци та сплетіння вулиць, в яких поєднані різні культурні
впливи минулих століть, як, наприклад, голландський квартал, квартал чеських ткачів,
французька церква чи російська колонія. Тут все елегантно та правильно - так, як і
пасує Німеччині (25 євро)

Збір групи. Нічний переїзд до Львова.
День
4

Прибуття у Львів, близько 15:00

