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ADWENT W BRANDENBURGII
POCZDAM i SZPREWALD

Zapraszamy  w podróż do przedświątecznej Brandenburgii, gdzie pokażemy Państwu barokowy 
Poczdam z zamkami i ogrodami Sanssouci. Muzyczny akcent to tym razem występ grupy Gospel Just 
w programie Christmas Celebration w przepięknej  scenerii Parku Sanssouci. Drugi dzień spędzimy      
w Szprewaldzie – regionie wpisanym na listę  rezerwatów biosfery UNESCO.W obu dniach 
towarzyszyć nam będzie nastrój adwentowych jarmarków, z kolędami, grzańcem i świątecznymi 
smakołykami.
PROGRAM:

1 DZIEŃ: wyjazd z Poznania o godz. 7:30. Przyjazd do Poczdamu ok. godz. 11:00.  Zwiedzanie zespołu 
pałacowego Sanssouci, spacer po parku Sanssouci z nowym pałacem, oranżerią, belwederem, 
chińską herbaciarnią i zamkiem Charlottenhof. Następnie przejazd do Nowego Ogrodu i wizyta  w 
pałacu Cecilienhof, miejsca podpisania w 1945 r. Układu Poczdamskiego. 
Dalej przejazd do barokowo klasycystycznego centrum miasta, zwiedzanie Dzielnicy Holenderskiej 
oraz Kolonii Aleksandrówki z drewnianymi domami, które przenoszą zwiedzających w świat 
ludowych baśni rosyjskich. Nie zabraknie też adwentowych  jarmarków :  przy Sanssouci oraz  
bohemski w scenerii domów tkaczy z XVIII wieku w dzielnicy Babelsberg .
Późnym popołudniem udamy się do hotelu , a wieczorem dla chętnych uczta muzyczna : pieśni 
adwentowe i świąteczne w wykonaniu afro-amerykańskich i europejskich śpiewaków zespołu Just 
Gospel w programie Christmas Celebration . Koncert odbędzie się w Kościele Pokoju w Parku 
Sanssouci / bilet ok. 30 euro/

2 DZIEŃ: śniadanie w hotelu i przejazd do Szprewaldu /ok. Cottbus/. Jest to  region przyrodniczy  
wpisany  na listę UNESCO ze względu na unikatową biosferę . W miasteczku Lubbenau wsiądziemy 
na łodzie i otuleni w koce z kubkiem grzańca popłyniemy ok. 1,5 h w zimowej scenerii regionu. 
Odwiedzimy też manufakturę czekolady w miasteczku Hornow, gdzie przy kubku gorącej czekolady 
poznamy tajniki jej produkcji. Dokonamy też degustacji pralin i kupimy czekoladowe prezenty na 
święta.
Na koniec pospacerujemy  na lokalnym  rynku adwentowym wokół kościoła w Lubbenau
 Ok. 18:00  wyjazd do Poznania, planowany przyjazd ok. godz. 23:00.                                          

Termin: 12.12 – 13.12.2014   Cena: 340 zł                                                             
Świadczenia  zawarte  w  cenie:

• autokar, nocleg ze śniadaniem  w ok. Poczdamu, opieka pilota – przewodnika,
• ubezpieczenie KL, NNW Signal Iduna Travel.                                                                                    

Bilety wstępów;  Cecilienhof : 6 euro   Koncert Just Gospel  w Poczdamie  : 30 euro.                   
Rejs po Szprewie : 10 euro,  Manufaktura czekolady – degustacja i zwiedzanie: 4 euro  
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