
Podsumowanie informacji na temat wyjazdu Integra w Berlinie - Jarmark Świąteczny + Tropical 

Islands 2018: 

1) Główne miejsce pobytu: Berlin, Niemcy 

 

2) Trasa: Poznań->Berlin->Tropical Islands-> Poznań 

(transport również z Wrocławia, Warszawy, Łodzi, Szczecina, Katowic i Krakowa pod warunkiem 

zebrania się co najmniej grupy 25 osób z tych miast) 

3) Czas trwania imprezy: 15-16.12.2018  

 

4) Środek transportu: autokar 

przewidywany wyjazd z Poznania: 15.12.2018, godz. 7.30 

przewidywany powrót do Poznania: 16.12.2018, godz. 20.00 

 

5) Hotel: brak – nocleg w autokarze  

 

6) Wyżywienie:  brak 

 

7) Program zwiedzania: 

15.12.2018 – zwiedzanie Berlina 

16.12.2018 – pobyt w Tropical Islands (bilet nie jest w cenie wyjazdu) 

8)  Nie ma możliwości uczestnictwa osób o ograniczonej sprawności ruchowej 

 

9) Cena wyjazdu bez żadnych zniżek: 249 zł 

Cała kwota za wyjazd płatna do 24 godzin od momentu zapisania się 

Dodatkowe opłaty obligatoryjne: 

 obowiązkowe ubezpieczenie KL, KR, NNW – 25 zł, 

 bilet do Tropical Islands: 

bilet całodniowy na strefę tropikalną – 33 EUR (z legitymacją studencką) lub 42 euro EUR 

bilet całodniowy na strefę tropikalną i świat saun – 39,5 euro EUR (z legitymacją studencką) 

lub 49 euro EUR 

Nieobowiązkowe opłaty: 

 bilety na komunikacje miejską (0 -10 euro), 

10) Aby wziąć udział w imprezie turystycznej, niezbędne jest posiadanie ważnego dowodu osobistego 

lub paszportu. 

 

11) Kontakt do Fundacji Integra: biuro@integra-wyjazdy.pl lub +48 601 941 106 

 

mailto:biuro@integra-wyjazdy.pl


12) Osoba reprezentująca organizatora na wyciecze: Aleksandra Sierżan (ola@integra-wyjazdy.pl, 

+48 693 597 533) 

Organizator turystyki niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy podróżnemu, który znalazł się w 

trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach. 

13) Podmiotu zapewniający  ochronę na wypadek niewypłacalności : TU Europa SA, 53-413 Wrocław 

ul. Gwiaździsta 62, tel. 71 369 28 87 

14) Podróżny może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie 

przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie 

osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. 
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