(LH) LUBEKA - OSTSEE THERME - LEGOLAND - HANSA PARK

Dzień 1
Zbiórka w umówionym miejscu i o ustalonej godzinie. Wyjazd i przejazd do Niemiec.
Dzień 2
LUBEKA, OSTSEE THERME
Przyjazd do hanzeatyckiej LUBEKI, miasta wież i marcepana, spacer trasą turystyczną, np.:
Brama Holsztyńska, Niederegger (prawdziwe królestwo marcepana!), ratusz, Kościół Mariacki
(z astronomicznym zegarem), Szpital św. Ducha. Przy dobrej pogodzie możliwy przejazd do
Travemünde i spacer nadmorską promenadą. Przejazd do całorocznego, ogrzewanego
miasteczka wodnego OSTSEE THERME, wśród atrakcji m.in. zjeżdżalnie wodne, baseny o
różnych głębokościach, sauny, masaże wodne. Przejazd na nocleg w schronisku
młodzieżowym, ciepła kolacja.
Dzień 3
LEGOLAND PARK
Śniadanie. Wyjazd do Billund w Danii, zabawa w LEGOLAND PARK, np.: Miniland (najbardziej
charakterystyczne budowle świata jak np. Biały Dom, Statua Wolności; lotnisko z kołującymi
samolotami; kanały z pływającymi statkami), Legoredo Town (kraina Indian, poszukiwaczy
złota, kowbojów, bohaterowie z czasów Dzikiego Zachodu), Pirate Land (kraina piratów, m.in.
wyprawa łodzią do jaskini piratów), Knights Kingdom (tajemniczy zamek rycerski z mnóstwem
przygód, m.in. przejażdżka kolejką w kształcie smoka), Adventure Land (kolejka X-treme
Racers), Lego City (ekstremalne wyzwania, tu prędkość i ruch to podstawa!), Lego Imagination
Zone (kraina fantazji z kinem 4D). Powrót na nocleg w schronisku młodzieżowym, ciepła
kolacja.
Dzień 4
HANSA PARK
Śniadanie. Przejazd do Sierksdorf w Niemczech, zabawa w HANSA PARK, np.: Bonanza City
(miasteczko w stylu Dzikiego Zachodu), Super Splash (wodny roller coaster), cyrk wodny,
Hanzeatyckie Ogrody (minigolf, zdalne sterowanie łodzią, 100-metrowa wieża holsztyńska),
Kraina Piratów (przejażdżki orką, statkiem wikingów, pontonem Barracuda Slide), Kraina
Przygody (olbrzymia huśtawka Albatros, Latający Rekin, szalona kolejka Crazy Mine, linowy
park wspinaczkowy), „randka w Wielkiej Pętli” (roller coaster Nessie i kolejka Szalony Roland),
kosmiczny skuter, Mexico (El Paso Express, spadająca winda, Torre del Mar, spływ łodziami po
Rio Dorado), Latający Holender (olbrzymia huśtawka, gdzie grawitacja nie obowiązuje!). Ciepły
posiłek. Wyjazd (po min. 9 godz.) i bezpośredni przejazd do Polski.

5 dni

Dzień 5
Zakończenie wycieczki.

ŚWIADCZENIA UJĘTE W CENIE WYCIECZKI:
- 2 noclegi;
- 5 posiłków;
- przejazd komfortowym autokarem;
- ubezpieczenie NNW i KL;
- obsługa pilota.

Cena wycieczki nie obejmuje: biletów wstępu (zwiedzane obiekty, parki rozrywki, miasteczko
wodne), dopłaty za dojazd po uczestników.
UDOGODNIENIA:
- noclegi w hotelu zamiast w schronisku - po wcześniejszym sprawdzeniu możliwości i cen.
ZMIANY PROGRAMOWE:
1/ LUBEKA - OSTSEE THERME - LEGOLAND (wyjazd 4-dniowy); taniej o równowartość ok.
40 EUR/ uczestnika;
2/ BERLIN zamiast LUBEKI - OSTSEE THERME; dopłata: równowartość od 3 EUR/
uczestnika.
Przykładowy program zwiedzania Berlina: Mur Berliński, Potsdamerplatz, Brama
Brandenburska, Reichstag, Unter den Linden, Plac Bebela z gmachem Opery, Uniwersytet
Humboldta, Katedra Berlińska, Wyspa Muzeów, Czerwony Ratusz, Fontanna Neptuna,
Alexanderplatz.

Informacje dot. cen, terminów, dopłat za dojazd dostępne w dodatku do katalogu oraz na eurotramping.pl

