
Krótki poradnik wyjazdowy 

Berlin 04.2018 

 

Informacje ogólne :  

Zbiórka 18.04 (środa ) 4.40 parking przy cukierni Muszelka, powrót w to samo miejsce 21.04. (sobota) 
ok. godziny  7 rano. 

Dokumenty.   

Aktualny paszport lub dowód osobisty 

Bagaż .  

Walizka i plecak, przydają się torebki na pas typu  nerka 

Podróż .  

Wygodne ubranie, warto przemyśleć kwestie poduszkowo- kocykowe oraz filmy (mieszczące się w 
odpowiedniej dla uczestników kategorii wiekowej).Prowiant (nie zabierajcie na podróż napojów 
gazowanych i brudzących przekąsek np. chipsy). Lekarstwo na chorobę lokomocyjną. 

Pieniądze. 

 Kwotę  35 euro na wstępy będziemy zbierać na początku podróży (Tropikalna Wyspa, 
Muzeum Techniki, Pergamon) 

 Miejcie przy sobie w podróży kilka euro w drobnych. Pozostałe pieniądze trzymajcie w 
przynajmniej dwóch miejscach (np. portfel i bagaż główny) 

Telefony. 

Zorientujcie się, jaką ofertę macie w roamingu, szczególnie, jeżeli chodzi o przesyłanie danych. 

Pamiętajcie, że musicie użyć prefiksu Polski +48, żeby dodzwonić się do kraju. 

Rodziców prosimy o kontakt telefoniczny tylko w pilnych przypadkach. W miarę możliwości prosimy o 
informacje sms, lub przez Prymusa. 

Basen. 

Tropikalna Wyspa jest miejscem wypoczynku, stroje kąpielowe są konieczne w strefie plaż i 
zjeżdżalni. Ale w innych częściach ( np. restauracjach i sklepach) warto mieć ubiór letni (może być 
pareo, sukienka,  koszulka itp.) 

Co będzie potrzebne : strój do kąpieli, ręcznik, klapki, lekkie, letnie okrycie wierzchnie 

Wszyscy mamy bransoletki z chipami, kupujecie płacąc nimi- rozliczacie się sami z własnych pieniędzy 
przy wyjściu z basenu. 



Nocleg. 

Hostel Bongard w Berlinie. Pokoje dopasowane do struktury klas. 

Wyżywienie. 

Śniadania w hostelu, obiady i posiłki we własnym zakresie. Będziemy zatrzymywać się w miejscach, 
gdzie można zjeść posiłek, jak również będziemy starali się zatrzymywać przy sklepach, żebyście mogli 
robić zaopatrzenie na kolację i przekąski w ciągu dnia. 

O czym warto pamiętać pakując bagaż. 

Wygodne obuwie. 

Kurtka przeciwdeszczowa (ma być ciepło, ale  spodziewaj się niespodziewanego) 

Piżama lub inny strój do spania. 

Nakrycie głowy na wypadek upału, okulary przeciwsłoneczne. 

Ładowarki, zapasowe bateria, powerbanki. 

Aparat fotograficzny. 

Zgrzewka wody mineralnej (podpisana )+ ulubione przekąski/produkty spożywcze 

Lekarstwa, jeżeli są konieczne. Proszę o informację na piśmie o dawkowaniu koniecznych lekarstw. 

Opiekunowie nie biorą odpowiedzialności za wartościowy sprzęt elektroniczny, który zabierzecie ze 
sobą. 

 


