
TARGI  TURYSTYCZNE – Berlin  
 
 WYCIECZKA  DO BERLINA 
                                         
Termin: marzec  
Transport: autokar turystyczny 
 
 Zbiórka;       godz. 8.00 Al. Prymasa Tysiąclecia 38  przed Uczelnią                       
 
Zakwaterowanie: hotel turystyczny, pokoje, dwu- i trzyosobowe 
                               z łaz. /Hotel Ratuszowy w Rzepinie/. 
Wyżywienie:  od obiadokolacji  1-go dnia  do śniadania 3-go dnia 
Ubezpieczenie: NNW     
Opieka: 2 osoby pilot i wychowawca 
 
Cena : 445 ,- zł od osoby obejmuje koszt transportu, zakwaterowania, wyżywienia /2 obiadokolacje, 2 
śniadania/, ubezpieczenia, kartę wstępu na Targi Turystyczne. 
 

• Prosimy o zabranie ważnych dowodów osobistych lub paszportów, legitymacji studenckich, 
kieszonkowego na brakujące posiłki. 

• Zwiedzanie targów indywidualne.  
• W 26 halach targowych mieszczących się na 160000  metrach kwadratowych wystawia swoją 

ofertę ok. 11 tys. przedsiębiorstw turystycznych, w tym ¾ to firmy zagraniczne, ponad 21% to 
hotele. Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie to nazwa wiodących targów 
międzynarodowej branży turystycznej.  

   
Berlin , 891 km2, ponad 4 mln  ludn., ma 12 dzielnic,  
Największe miasto Niemiec, stolica, kraj  
związkowy tzw. Land, położone nad rzekami Sprewą i Hawelą,  70 km od  
Polski, założone w I wieku przez plemiona słowiańskie, kilkakrotnie 
Berlin 
był stolicą Marchii Brandenburskiej, Królestwa Prus a od 1871 r. 
zjednoczonych Niemiec – cesarstwa, później Republiki. Dołączano miasta i  
wsie i w 1871 r. został stolicą Rzeszy Niemieckiej a w 1933 r. stał się stolicą 
III Rzeszy. 
W 1936 r.  w Berlinie odbywały się igrzyska olimpijskie. 
Klęska Niemiec w II wojnie światowej spowodowała zniszczenia 
znacznych obszarów zabudowy, wręcz zniknęły z powierzchni ziemi. 
Po II wojnie światowej Berlin został podzielony na 4 sektory okupacyjne, 
od 1949r.  
sektor niemiecki, Berlin był stolicą NRD, część zachodnia Berlin Zachodni 
był eksklawą RFN. 
 

 

Mur berliński istniał w 1961 – 1989r., którego zburzenie 
stanowiło symbol zjednoczenia dwóch części miasta oraz dwóch państw 
niemieckich. Decyzją Bundestagu od 1991 r. Berlin jest stolicą 
zjednoczonych Niemiec. 
Berlin jest ośrodkiem gospodarczym i finansowym, głównie przemysł 
elektroniczny, maszynowy, transport, przemysł odzieżowy. Jest ważnym 
ośrodkiem handlowym, międzynarodowe targi, wystawy. 
Berlin jest wielkim węzłem komunikacji lotniczej, drogowej i kolejowej. 
W Berlinie kursuje najstarsze w Niemczech metro 1902 r., posiadające 9 
linii, 14 % tras znajduje się na powierzchni. 
Berlin ma 300 
lokali scenicznych, 7 tys. pubów, restauracji, ma 3 opery, 2 filharmonie,35 
teatrów, 170 
muzeów. 

 


