
BERLIN PRZEWODNICY 
by TRAVELICK - Berlin Incoming Service 
www.berlin-przewodnicy.pl

Informacje dodatkowe: 
  
Ceny usług przewodnickich nie obejmują kosztów dodatkowych, np. wynajmu autokaru, rowerów, rejsu 
statkiem etc. oraz biletów komunikacji miejskiej, biletów wstępu do muzeów i atrakcji turystycznych. 
  
Biurom podróży i organizatorom wycieczek do Berlina – przy długotrwałej współpracy – proponujemy 
rabaty. Posiadamy niemiecki numer podatkowy. *Ceny netto - wystawiamy rachunki i faktury VAT (+19%).

rezerwacje/ kontakt: 
E: info@berlin-przewodnicy.pl 
T: +49 30 4431 5721

Berlin - cennik usług przewodnickich 
2017

SUPER OFERTA DLA 
GRUP 

50% RABATU 
  

Zorganizuj z naszym 
rekomendowanym 

partnerem grupową 
wycieczkę do Berlina 

(min. 20 osób, 2 noclegi), 

a otrzymasz 50% rabatu 

na 3-godzinną usługę 
przewodnicką w Berlinie. 

WARUNKI OFERTY: 
  
• skontaktuj się z nami przed 

przyjazdem do Berlina i 
zaplanuj z nami pobyt grupy w 
stolicy Niemiec, 

• określ orientacyjną ilość ilość 
uczestników, program pobytu, 
termin i ilość noclegów oraz 
orientacyjny budżet wyjazdu, 

• dokonaj za naszym 
pośrednictwem rezerwacji i 
zamówienia min. 2 noclegów w 
Berlinie lub Brandenburgii 
dla grupy 

Oferta ważna w okresie od dnia 
02.01.2017 do dnia 30.12.2017

GRUPY do 5 osób 
INDYWIDUALNIE 

od €100* 
  

Dla rodzin z dziećmi, małych 
grup znajomych czy przyjaciół 

lub osób szczególnie 
ceniących komfort obsługi.  

Spacery po mieście,  
odkrywanie tajemnic Berlina, 

muzea i inne atrakcje 
turystyczne -  indywidualnie  

przygotowane programy 
 zwiedzania dla najbardziej  
wymagających turystów… 

  
Ceny: 
  
€100* (do 3 godzin) 
€120* (do 4 godzin) 
€150* (do 6 godzin) 
  
W programie spacer przez wybraną 
część miasta lub zwiedzanie Berlina 
przy wykorzystaniu środków 
komunikacji miejskiej (koszt biletu nie 
jest zawarty w cenie). 
  
W cenie zawarty jest odbiór grupy w 
dowolnym miejscu strefy 
komunikacyjnej AB (www.bvg.de).  
Przy odbiorze grupy poza strefą (np. 
Poczdam, lotnisko Schönefeld) 
doliczana jest opłata dodatkowa: €20.

GRUPY do 25 osób lub 
AUTOKAROWE 

od €120* 
  

Dla małych i dużych grup 
turystycznych: podróżników, 

znawców, pasjonatów, 
odkrywców. Tematyczne 
programy zwiedzania, 

poznawanie miasta klasycznie i 
alternatywnie, odkrywanie 

kultury, historii i polityki stolicy 
Niemiec, trasy autokarowe, 

rejsy po Sprewie, gry miejskie 
typu team building… 

  
Ceny: 
  
€120* (do 3 godzin) 
€160* (do 4 godzin) 
€220* (do 6 godzin) 
  
W programie zwiedzanie miasta 
autokarem grupy lub spacer (do 25 
osób) przez wybraną część miasta. 
Cena nie obejmuje kosztu wynajmu 
autokaru i biletów komunikacji 
miejskiej. 
  
W cenie zawarty jest odbiór grupy w 
dowolnym miejscu strefy 
komunikacyjnej AB (www.bvg.de). Przy 
odbiorze grupy poza strefą (np. 
Poczdam, lotnisko Schönefeld) 
doliczana jest opłata dodatkowa: €20.
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