OFERTY DLA GRUP
POCZUJ SIĘ JAK NA WAKACJACH I
PRZEŻYJ PRZYGODĘ W DŻUNGLI
dla grup od 15 osób
Zapraszamy do spędzenie u nas krótkigo
urlopu w tropikach. W rajskiej atmosferze
można przyjrzeć się z bliska różnorodności
dżungli. Podczas wyprawy przez tajemniczą
dżunglę zwiedzający mają okazję zobaczyć
20.000 okazałych roślin oraz wiele egzotycznych zwierząt. Trasa zwiedzania rozpoczyna się przy wodospadzie, wiedzie krętymi
ścieżkami koło motylarni i wystawy „Aquasphäre” o przyrodzie mórz tropikalnych , a
kończy się szlakiem na wiszącym moście
pośród koron drzew.
*Atrakcyjne zniżki dla przedsiębiorstw turystycznych

Zapytania można wysyłać na adres mailowy gruppen@biosphaere-potsdam.de albo
kontaktować się pod numerem telefonu
0049 331 55074-211. W obydwu wypadkach
otrzymaja Państwo ofertę drogą mailową.
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ZWIEDZANIE BIOSFERY
BEZ PRZEWODNIKA*
10,00 € od os.
Poznaj podczas samodzielnej przechadzki
fascynujący i egzotyczny świat tropików. Nie
trzeba daleko lecieć, aby zobaczyć las tropikalny. Dzięki Biosferze w Poczdamie można
w oka mgnieniu przenieść się w klimat lasów
równikowych. Podczas wyprawy przez zielony gąszcz Biosfery odwiedzają spotykają na
szlaku wolnobiegające egzotyczne zwierzęta.
Wspaniałe kwiaty, dach z palm oraz szum wodospadu sprawiają, że ma się wrażenie, jak by
było się w innym, dalekim świecie.
* Możliwość całorocznej rezerwacji,
oferta dla grup od 15 osób

WYCIECZKA KLASOWA
DO BIOSFERY*
od 5,50 € od os.
Biosfera oferuje uczniom jedyną w swoim
rodzaju możliwość poza szkołą poznania
lasów deszczowych z różnych perspektyw.
Nie jest to tylko sucha wiedza ale możliwość
poznania wszystkimi zmysłami lasu tropikalnego.
* Możliwość całorocznej rezerwacji,
Do wszystkich pakietów istnieje możliwość
dokupienia dodatkowo usługi gastronomicznej

WYJĄTKOWE ATRAKCJE
Jeszcze więcej przygód w dżungli

DODATKOWE
DODATKOWEPAKIETY
PAKIETY

Biosfera Potsdam to ciekawy świat przyrody i
ekskluzywne miejsce do wyprawiania imprez.
Co roku czekają na odwiedzających niezapomniane eventy oraz różnorodne wystawy.

WYCIECZKA ŚNIADANIOWA W TROPIKI
25,00 € od os.
Proponujemy rozpoczęcie dnia od śniadania
w tropikach. Przy letnich temperaturach w
Biosferze można rozkoszować się specjałami
przygotowanymi przez szefa kuchni.
Program: indywidualne zwiedzanie Biosfery
Oferta gastronomiczna: obfite śniadanie w formie
bufetu oraz nie limitowana kawa i herbata
*Możliwość całorocznej rezerwacji o 10:30 albo 11:00,
tylko w dni powszednie od pon. – piat., poza świętami
dla grup od 15 do 50 osób, czas trwania 2 godz.

Wiosną odbywa się nasza coroczna wystawa orchidei. Jest to podróż przez morze
kolorów i zapachów. Różne rodzaje żadko
spotykanych orchidei są wkomponowane w
krajobraz lasów tropikalnych wprowadzając
odwiedzających w wiosenny nastrój.
Podczas trwania w Brandenburgii i Berlinie ferii oraz wakacji letnich Biosfera oferuje urozmaicony program dla uczniów.
Jest to niezwykłe wydarzenie, które dzieci
wspominają jeszcze po powrocie do szkoły.

PRZERWA NA KAWĘ W TROPIKACH
19,00 € od os.
Można odpoczać sobie w tropikalnej atmosferze rozkoszując się przy tym wyśmienitym
ciastem oraz filiżanką kawy.
Program: indywidualne zwiedzanie Biosfery
Oferta gastronomiczna: różne rodzaje ciasta w
formie bufetu oraz kawa
*Możliwość rezerwacji stolika o 14:00, 15:30 lub 16:00
godz., czas trwania ok. 1 godz., tylko w dni powszednie od
pon. – piat., poza świętami, dla grup od 15 do 50 osób

ZAPLANUJ WYPAD DO DŻUNGLI
BIOSPHÄRE POTSDAM GMBH
Georg-Hermann-Allee 99 | 14469 Potsdam
Telefon 0331 – 55 0 74 211
Fax 0331 – 55 0 74 20
www. biosphaere-potsdam.de
gruppen@biosphaere.de

Przedłużeniem lata jest nasza wielobarwna
wystawa „Cud koloru w tropikach”. Wystawa
odbywa sie jesienią przy letnich temperaturach. W tropikalnym lesie deszczowym można
podziwiać różnobarwne rośliny i kwiaty oraz
ich niezwykłe formy.

poniedziałek - piątek: 9 - 18
(ostatnie wejście 16:30)
sobota, niedziela i święta: 10 - 19
(ostatnie wejście 17:30)
Bezpłatny parking dla autobusów znajduje
się bezpośrednio przy budynku Biosfery

