
 

Program wycieczki do Berlina 

na  Grand Show ARISE 

 dnia 17.09.2022 r.  
   Godz. 8.00  wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 
   Od godz. 11.00- zwiedzanie Berlina ( z okien autokaru)   

   Godz. 15.30-18.00 FRIEDRICHSTADT  PALAST 

   ARISE - Miłość jest silniejsza niż czas .O czym jest   

   ARISE? Życie Camerona jest jak jego zdjęcia:    

   ekscytujące i pełne żywych kolorów. Słynny fotograf   

   podróżuje po świecie ze swoją ukochaną muzą. Kiedy ją   

   traci, strata rozrywa jego szczęście na kawałki. W    

   ciemności Cameron wpatruje się w swoje zdjęcia na      

   ścianie. Emanuje z nich niewytłumaczalna atrakcja.   

   ARISE. POWSTAŃ oznacza wstawanie, nie poddawanie  

   się, utrzymywanie wiary w rozgrzewającą moc miłości.    

   Wzruszające i poruszające, przepełnione nadzieją,   

   szczęściem i radością życia. Ponad 100 artystów na   

   największej scenie teatralnej świeta, ekstrawaganckie  

   kostiumy, zapierające dech w piersiach dekoracje i  

   artystyczna doskonałość.  

  Godz. 18.30-21.30 wyjazd w drogę powrotną i  

    rozwiązanie wycieczki 

        Cena  260,-zł  (w tym bilet 130,-zł) miejsca  PK5                                 

   Obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie KL i     

   NNW  , pilota na trasie, bilety wstępu, TFG i TFP. 

    Szczegółowe informacje i zapisy: BORT PTTK 

    ul. Kupiecka 17,  Zielona Góra 

    tel. 68 327 03 23     www.omzgora.pttk.pl 
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