
Oferta na wycieczkę jednodniową 
„Najlepsze jarmarki w Berlinie: Alexanderplatz i Gendarmenmarkt” 

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na świąteczny wyjazd do Berlina, podczas którego odwiedzimy ulubiony jarmark 
berlińczyków przy słynnym Placu Żandarmów oraz ulubiony jarmark Polaków przy Alexanderplatz. 
Jeśli marzy Wam się najlepsze, co oferuje Berlin przed świętami, ten wyjazd jest właśnie dla Was!  

Ramowy program wyjazdu: 

7:45 -  zbiórka uczestników na przystanku Follow me! i Flixbusa przy ul. Kolumba (za kładką PKP)

Po przyjeździe na miejsce zwiedzanie Berlina: Brama Brandenburska, Reichstag, Pomnik Holokaustu, 
przejazd Unter der Linden, spacer po wpisanej na listę UNESCO Wyspie Muzeów, gmach Katedry, 
Alexanderplatz. Czas wolny na zakupy i rozkoszowanie się atmosferą uwielbianego przez Polaków 
jarmarku bożonarodzeniowego przy Alexanderplatz. Następnie przejazd na najpiękniejszy plac Berlina - 
Gendarmenmarkt, gdzie co roku odbywa się ulubiony jarmark berlińczyków. Czas wolny na 
celebrowanie świątecznej atmosfery, smakowanie tradycyjnych przysmaków i podziwianie kolorowych 
pokazów tancerzy, kuglarzy i wielu innych artystów.  

Około 18:00 wyjazd w drogę powrotną, zakończenie wycieczki w godzinach późnowieczornych. 

Termin do wyboru: 27.11.2021 lub 11.12.2021
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Cena obejmuje: 

 Przejazd na trasie Szczecin – Berlin – Szczecin
 Opiekę przedstawiciela Follow me!
 Zwiedzanie z przewodnikiem
 Bilet wstępu na jarmark bożonarodzeniowy przy 

Placu Żandarmów
 Ubezpieczenie Signal Iduna Travel Standard 

(KL 20000EUR, NNW 15000PLN, BP 1000PLN)

Cena nie zawiera biletu wstępu na jarmark 
Gendarmenmarkt (1 eur/os.) Dlaczego Follow me! - ? 

 DOŚWIADCZENIE -  zdobyte przez
lata pracy z klientem PREMIUM.

 PERFREKCJONIZM – dbałość
o najdrobniejsze szczegóły usługi

 PROFESJONALIZM – doświadczeni
i kreatywni piloci oraz przewodnicy

 ELASTYCZNOŚĆ – usługi skrojone
na wymiar i  idealnie dopasowane
do potrzeb klienta
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Czym jedziemy? 

Dysponujemy flotą 50 komfortowych i nowoczesnych 
autokarów, busów, minibusów i samochodów marki Mercedes-
Benz. Nasze pojazdy to zawsze gwarancja bezpiecznej i udanej 
podróży. Nie szukaj kompromisów, wybierz najwyższy standard! 

Zachęcamy do złożenia rezerwacji. 




