Poznaj Berlin
City Tour Berlin - zwiedzanie autokarem Berlina po polsku

Przejazd piętrowym jasnożółtym autobusem City Circle jest najpopularniejszą i najbardziej ekscytującą
wycieczką po centrum Berlina.
Ty decydujesz, na których z 18 przystanków leżących na jego trasie chcesz wsiadać i wysiadać, by poznać
główne atrakcje turystyczne tej części miasta. Możesz to robić w terminie ważności biletu, tj. w ciągu 24 lub
48 godzin.
Przystanki usytuowane są w pobliżu najlepszych zabytków Berlina
Wycieczkę jasnożółtym autobusem City Circle można połączyć z wycieczką statkiem po Szprewie
(1 godz.) lub z wycieczką wiśniowym autobusem City Circle wzdłuż M uru Berlińskiego
Komentarze audio w 20 językach, w tym w języku polskim. Słuchawki gratis u kierowcy na podstawie
ważnego biletu. Darmowy WLAN.
Odjazd codziennie o 10:00 z następujących przystanków: Kurfürstendamm 216, Kurfürstendamm /
Rankestraße i Alexanderplatz, DomAquarée.
Autobusy kursują przez cały dzień z częstotliwością co 10 minut. Objazd całej trasy bez wysiadania: 2 h 15 m
W okresie od 1 kwietnia do 30 października autobusy kończą kursy o18:00 (w piątki i soboty o 19:00).
Ostatni objazd całej turystycznej trasy bez wysiadania rozpoczyna się o 15:40 ( w piątki i soboty o 16:40).
W okresie od 01 listopada do 31 marca autobusy kończą kurs o 17:00.
Ostatni objazd całej turystycznej trasy bez wysiadania rozpoczyna się o 14:40.
W roku 2020 autobusy nie kursują w dniach: 25 lipca, 26 i 27 września, 03. i 11 października oraz 24 grudnia.
Ceny biletów:
28 € dorośli 1 dzień (24h)
32 € dorośli 2 dni (48h)
14 € dzieci 7-14 lat 1 dzień (24h)
16 € dzieci 7-14 lat 2 dni 48h)
64 € bilet rodzinny 1 dzień (24h)
73 € bilet rodzinny 2 dni (48 h))
Bilet rodzinny: ważny dla 2 osób dorosłych i maksymalnie 3 dzieci w wieku 7-14 lat
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