
WYCIECZKA 2015 r DO ŚWINOUJŚCIA, BERLINA, 

POCZDAMU, AHLBECK, HERINGSDORF I BANSIN 

W dniach od 25 do 29 maja 2015r  

Wyjeżdżamy w poniedziałek popołudniu 25 maja pociągiem z Przeworska      

We wtorek 26 maja zwiedzamy Świnoujście 

Świnoujście (Swinemünde) z ponad 40.000 tysiącami mieszkańców, jest największym miastem na wyspie 

Uznam. Część miasta leży na wyspie Wolin. Świnoujście posiada wspaniałą szeroka plażę i bardzo piękne okolice. 

Bliskość Międzyzdrojów, Ahlbecku, Heringsdorfu i Bansinu, umożliwia dokonywanie wycieczek do tych kąpielisk.   

W pobliżu też, na obu wyspach znajdują się liczne jeziora i lasy. Hotele, pensjonaty i dobrze wyposażone sanatoria, 

oczekują swoich gości. Świnoujście powstało w XVIII wieku u ujścia Świny (w pobliżu wioski Świna), jako pruskie 

miasto portowe. Jako najznakomitsze niemieckie kąpielisko morskie, do lat 40-ch ubiegłego stulecia zasługiwało w 

pełni na miano „Kąpieliska światowego”. Po II wojnie światowej, w 1945 roku miasto, decyzją Konferencji 

Poczdamskiej 4 zwycięskich mocarstw, stało się polskie. Po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej narody mogą się 

jeszcze bardziej zbliżyć do siebie. W fazie ustaleń jest poprowadzenie „najdłuższej promenady świata” przechodzącej 

przez granicę, od Świnoujścia do Bansin. 

 

- około 20 obiadokolacja, ognisko i nocleg. 

Drugi dzień 27 maja to przejazd autokarem do Berlina i Poczdamu 

Wjazd do Berlina przez wschodnie dzielnice miasta, Aleksandra, Wyspę Muzealną i Aleją Pod Lipami. Spacer 

w rejonie Bramy Brandenburskiej: Plac Paryski, Plac Republiki, Reichstag, Urząd Kanclerski, Aleja 17-go czerwca, 

Pomnik Holokaustu upamiętniający zagładę żydów podczas II wojny światowej. Zwiedzanie Muzeum 

Pergamońskiego objętego Światowym Dziedzictwem Kultury UNESCO z ekspozycjami architektury i kultury 

Mezopotamii, Grecji oraz Rzymu, sztuki Islamu. Obejrzymy owiane legendą Mury starożytnego Babilonu. Spacer po 

nowym centrum Berlina: Plac Poczdamski z kwartałami architektonicznymi XXI w., centrum Mercedesa i Sony, 

historyczne fragmenty Muru Berlińskiego.  

 



Przejazd do Poczdamu przez zachodnie dzielnice Berlina: Europa Center, Dworzec ZOO, Charlottenburg, 

Wannsee. Godzinny spacer w kompleksie Parkowo-Pałacowym Sanssouci objętym Światowym Dziedzictwem 

Kultury UNESCO.  

 

 

Trzeci dzień 28 maja to trzy Cesarskie Uzdrowiska Ahlbeck Heringsdorf i 

Bansin 

Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin – te trzy cesarskie uzdrowiska leżą obok siebie a łączy je bogata historia. Są to 

miejscowości uzdrowiskowe położone na malowniczej wyspie Uznam. Razem tworzą one turystyczne atrakcje 

regionu, której nie można znaleźć nigdzie indziej. Znakiem rozpoznawczym tych miejscowości są przepiękne mola: w 

Ahlbecku molo zbudowano w 1899 r., w Heringsdorfie, najdłuższe molo w Niemczech o długości 508 m oraz willowa 

architektura budynków. 

  

 

Ze Świnoujścia wyjeżdżamy wieczorem,  

do Przeworska dotrzemy 29 maja  

Koszt wycieczki 300 zł. Pierwsza wpłata 50 zł do 12 grudnia 2014 (piątek). 

Organizatorzy wycieczki:  Agata Stącel i Lesław Łazar.  


