Wycieczka do Niemiec

Dodane przez admin dnia 07. czerwiec 2016

W dniach 2326 maja 2016 r. uczniowie brali udział w wycieczce zorganizowanej przez wychowawców
klas trzecich do Niemiec. Atrakcji nie brakowało! Zobaczyliśmy m. in. stolicę Niemiec  Berlin, odwiedziliśmy
kompleks basenowy  Tropical Islands oraz park rozrywki Belantis. Mieliśmy okazję zwiedzić ciekawe
miejsca, posłuchać ciekawostek o naszych sąsiadach w ciekawy sposób prezentowanych przez naszego
przewodnika, kąpać się w tropikalnym świecie egzotycznych miejsc oraz przejechać się jednym z najbardziej
spektakularnych rollercoasterów na świecie. Wycieczka była bardzo udana!

(https://goo.gl/photos/pB43zhTzdeNRaSq4A)

G A L E R I A (/photogallery.php?album_id=214)
Treść rozszerzona

Program wycieczki:
Dzień 1 ( 23.05.2016r.)
Wyjazd z Goręczyna o godzinie 23.00
Nocny przejazd do Niemiec z przerwami
Dzień 2 (24.05.2016r.)
Przyjazd w godzinach porannych do Lipska
Pobyt w Parku Rozrywki Belantis – jednym z największych w Niemczech parków rozrywki. Ponad
60atrakcji, pogrupowanych w tematyczne światy, czeka na odkrycie. Od rodzinnej kolejki górskiej, przez
emocjonujące wodne zjazdy, po atrakcje dla miłośników adrenaliny – każdy znajdzie coś dla siebie. Do
przeżyć należy przejażdżka Huracanem – kolejką górską, który należy do pierwszej 10.
najlepszychrollercasterów na świecie. Miłośnicy spokojniejszych rozrywek również nie będą się nudzić!
Pobyt w Lipsku do godziny 16. Przejazd do Tropical Island – tropikalnej wyspy w samym sercu
Europy. Możliwość korzystania z przebogatej oferty wypoczynku:
Zakwaterowanie w namiotach tipi na wewnątrz hali lub na campingu Tropical Island do wyboru
Obiadokolacja
Dzień 3 ( 25.05.2016r.)

Po śniadaniu, dalsza zabawa na Tropical Island:• Strefa Tropikalna – laguna Bali z grotą
i wodospadem oraz ogromne Morze Południowe z piaszczystą plażą o długości 200
metrów gwarantują każdemu wspaniałą rozrywkę.• Las Tropikalny – największy na świecie zadaszony
las tropikalny z ponad 50.000 roślin,600 gatunków oraz egzotycznymi zwierzętami takimi jak flamingi,
papugi ary, pawie, żółwie czy sumy rekinie.• Najwyższa w Niemczech wieżowa zjeżdżalnia wodna z
4 zjeżdżalniami: Turbo( do 70km/h!), Szeroka, Fala, Crazy River, Wielka Woda.
Wyjazd z Tropical Island około 12. Przejazd do Berlina (około 1h)
Zwiedzanie stolicy Niemiec. Na trasie najważniejsze atrakcje Berlina m.in.:
• Reichstag – siedziba parlamentu, związana z najważniejszymi wydarzeniami w historii; Brama
Brandenburska – duma mieszkańców Berlina, będąca symbolem stolicy Niemiec; Reprezentacyjny salon
Berlina „Pod Lipami” Unter den Linden.; Wyspa Muzeów wpisana na listę UNESCO,
miejsce o największym zagęszczeniu muzeów w Europie; Wieża telewizyjna – najwyższa
budowla Niemiec i 4. co do wysokości w Europie.
Około 17 wyjazd z Berlina. Przejazd do Polski z przerwą na obiad
Powrót do Goręczyna w godzinach nocnych (około 23 w nocy)

