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Dojazd

Zapraszamy Państwa do podróży tematycznej 
„Drzewo i czas “ – wyjątkowym zabytku kultury i 

pomniku przyrody.

      Przeżyć
    Odkryć
     Podziwiać

Ścieżka tematyczna i teren rekreacyjny „Drzewo 
i czas“ w zakładach leczniczych Beelitz są bardzo 
dobrze usytuowane komunikacyjnie!
Znajdują się one przy skrzyżowaniu autostrady A2- 
A9-A10, proszę używać zjazdu “Beelitz Heilstätten”(zaraz 
przy  A9) albo zjazdu „Glindow“ (przy A10)

PARKING 
Parking dla autobusów znajduje się przy wejściu (Straße 
nach Fichtenwalde 13), bezpośrednio przy dawnym 
budynku portierni. Parking jest oddalony ok. 800 m od 
ronda po zjeździe z autostrady A-9 „Beelitz Heilstätten”. 
Kierowcy autobusów oraz piloci grup w zależności od 
wielkości gupy i zamówionych świadczeń otrzymują 
m.in.: darmowe jedzenie lub bony sezonowe w Service 
Center.

KONTAKT
Jesteśmy dostępni  
pod numerem telefonu: 0049 33 204 – 629 765
Baum & Zeit – Baumkronenpfad Beelitz-Heilstätten
Straße nach Fichtenwalde 13, 14547 Beelitz
E-Mail: gruppen@baumundzeit.de
Fax: 0049 33 204 – 649 719

www.baumundzeit.de

OTWARTE PRZEZ CAŁY ROK

Ostatnia aktualizacja 01/2019



oferty

BILET ŁĄCZONY NA ŚCIEŻKĘ TEMATYCZNĄ  
„WŚRÓD KORON DRZEW“ ORAZ OBIAD W  
GOSPODZIE SZPARAGOWEJ
)  W ofercie: wstęp na ścieżkę „Wśród koron drzew“ z 

wieżą widokową oraz parkiem leśnym przy ruinie  
uzdrowiska  „Alpenhaus”. Obiad w gospodzie  
szparagowej wg aktualnej oferty.

) Zalecany czas pobytu: 3,5 h
)   Cena: od 23,00 € od osoby z możliwością robienia 

zdjęć* (zawiera podatek VAT). 
Dla grup powyżej 15 osób. Płatność całej kwoty przele-
wem lub gotówką.

)  Dostępność: Kwiecień – 24 czerwca

*tylko do celów prywatnych

WSTĘP GRUPOWY NA ŚCIEŻKĘ TEMATYCZNĄ 
„WŚRÓD KORON DRZEW“
)  W ofercie: wstęp na ścieżkę „Wśród koron drzew“ 

z wieżą widokową oraz parkiem leśnym przy ruinie 
uzdrowiska „Alpenhaus”.

) Zalecany czas pobytu:  1,5 h
)   Cena:  9,00 € od osoby, z możliwością robienia zdjęć* 

(zawiera podatek VAT). 
Dla grup powyżej 15 osób. Płatność całej kwoty  
przelewem lub gotówką. 

BILET ŁĄCZONY NA ŚCIEŻKĘ TEMATYCZNĄ 
„WŚRÓD KORON DRZEW” ORAZ DO PARKU  
„NA BOSAKA”
)  W ofercie:  Łączony wstęp do parku „Na bosaka” i 

na ścieżkę tematyczną „Wśród koron drzew” z wieżą 
widokową oraz parkiem leśnym przy ruinie uzdrowiska  
„Alpenhaus”.

) Zalecany czas pobytu:  3,5 h
)   Cena: 15,50 € od osoby z możliwością robienia zdjęć* 

(zawiera podatek VAT). 
Dla grup powyżej 15 osób. Płatność całej kwoty  
przelewem lub gotówką.

) Dostępność:  maj – wrzesień



*tylko do celów prywatnych

ZWIEDZANIE TERENU UZDROWISKA Z  
PRZEWODNIKIEM (REALIZOWANE TAKŻE DLA 
OSÓB NA WÓZKU INWALIDZKIM)
„Czasy przemian” – spacer po historii zakładu  
leczniczego w Beelitz
)  W ofercie: oprowadzanie z przewodnikiem po ścieżce 

historycznej zakładu leczniczego w Beelitz. Krótkie 
zwiedzanie łaźni i pokojów pacjentów w słynnym  
budynku chirurgii.

)  Czas trwania: 1 h, max. 30 osób z jednym  
przewodnikiem

)  Cena: 150,00 € z możliwością robienia zdjęć*  
(zawiera podatek VAT).

)   Polskojęzyczny przewodnik

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM  
BUDYNKÓW ZAKŁADÓW  
LECZNICZYCH W BEELITZ
„Codzienność w zakładzie leczniczym w Beelitz“– 
wycieczka po trzech różnych budynkach historycznych
)  W ofercie: oprowadzanie z przewodnikiem po trzech 

historycznych budynkach zakładu leczniczego w Beelitz. 
Informacje dotyczące ich funkcjonalności oraz  
architektury.

)  Czas trwania: 1 h, max. 30 osób z jednym  
przewodnikiem

) Minimalny wiek: 14 lat 
)   Cena: 200,00 € z możliwością robienia zdjęć*  

(zawiera podatek VAT).
)   Polskojęzyczny przewodnik

„Duch z Beelitz – Oddział chirurgii“  – 
wycieczka po pawilonie działu chirurgii 
)  W ofercie: oprowadzanie z przewodnikiem po  

pawilonie oddziału chirurgii z dokładnymi informacjami 
co do jego ówczesnej funkcji i historii. Informacje  
dotyczące wykorzystania innowacyjnych technologii 
oraz przyszłych planów zagospodarowania budynku

) Czas trwania:  1 h, max. 30 osób z jednym  
 przewodnikiem 
) Minimalny wiek: 14 lat 
)   Cena: 200,00 € z możliwością robienia zdjęć*  

(zawiera podatek VAT).
)   Polskojęzyczny przewodnik



 
 

 
 

OFERTA  
GASTRONOMICZNA* 

„PRZEKĄSKA“
)  W ofercie:  zupa dnia lub kiełbaska z pieczywem oraz 

napój
)    Cena:  6,50 € od osoby (zawiera podatek VAT). 

Dla grup powyżej 15 osób. Płatność całej kwoty prze-
lewem lub gotówką.

„PRZERWA NA KAWĘ”
)  W ofercie:  kawałek ciasta oraz filiżanka kawy 
)    Cena:  7,50 € od osoby (zawiera podatek VAT). 

Dla grup powyżej 15 osób. Płatność całej kwoty  
przelewem lub gotówką.

„OBIAD”
)   W ofercie: do wyboru: danie mięsne, rybne lub  

wegetariańskie
)  Cena: od 13,50 € od osoby (zawiera podatek VAT). 

Dla grup powyżej 15 osób. Płatność całej kwoty  
przelewem lub gotówką.

* (zawiera obsługę personelu)

              WSKAZÓWKI
)   Przy schodach znajduje się nowoczesna winda pro-

wadząca do wejścia na ścieżkę tematyczną „Wśród 
koron drzew“

)   W przypadku trudnych warunków pogodowych (bu-
rza, wichura, grad, oblodzenie itd.) ścieżka tematycz-
na „Wśród koron drzew“ będzie zamknięta.

)   Pomiędzy parkingiem a budynkiem Service-Center 
znajdują się toalety. Dla osób niepełnosprawnych 
toaleta dostępna jest w punkcie gastronomicznym 
na terenie parku i ścieżki tematycznej.

Ścieżka tematyczna „Wśród koron drzew“ otrzymała 
certyfikat firmy TMB Tourismus-Marketing Branden-
bug GmbH jako ścieżka przystosowana dla osób 
niepełnosprawnych.

SERVICE-CENTER W HISTORYCZNYM 
BUDYNKU PORTIERNI:
Przy parkingu dla autobusów stoi dawny budynek por-
tierni, w którym znajduje się dziś Service-Center. Grupy 
witane są właśnie tam lub, przy wcześniejszym ustaleniu, 
przy autobusie na parkingu. Piloci grup otrzymują w 
Service-Center bilety oraz aktualne informacje organi-
zacyjne dotyczące pobytu grupy. Prosimy o informację, 
jeśli przyjazd grupy z rezerwacją na określoną godzinę 
się opóźni.


