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„Toruń – Warszawa” 
 

Termin: do uzgodnienia 4 dni 

 Dzień 1:   
Poranny wyjazd , przejazd do Torunia , zwiedzanie z 
przewodnikiem m.in.: Dom Mikołaja Kopernika, Krzywa Wieża, 
Pomnik Mikołaja Kopernika, kościół Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, ruiny zamku krzyżackiego, Pomnik Flisaka, Wieża 
Ratuszowa, wstęp do kościoła Świętych Janów. przejazd do 
miejsca zakwaterowania obiadokolacja i nocleg (pokoje 2-3-4 
osobowe z łazienkami). 
 
          Dzień 2:    
Śniadanie, przejazd do WFFiD. W programie zwiedzania znajdują 
się pokazy multimedialne, projekcje i część edukacyjna. Ścieżka 
oprowadzania PLANU FILMOWEGO porusza zagadnienia z 
zakresu m.in. historii WFDiF, najciekawszych procesów produkcji 
filmowej i mało znanych zawodów filmowych .Przejazd do PKiN 
wjazd na XXX piętro  Przejazd do miejsca zakwaterowania 
obiadokolacja i nocleg . 
  

Dzień 3:    
Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem : zwiedzanie Zamku 
Królewskiego , Stare Miasto: Plac Zamkowy z Kolumną 
Zygmunta, Rynek Starego Miasta z kolorowymi kamienicami, 
Barbakan i mury miejskie; Krakowskie Przedmieście – jedna z 
najpiękniejszych ulic Warszawy – Pomnik Adama Mickiewicza, 
Pałac Namiestnikowski (siedziba prezydenta) przejazd do 
Łazienek Królewskich -jeden z największych i najpiękniejszych 
kompleksów ogrodowych Europy: Pałac Na Wodzie, Teatr Na 
Wyspie, Pomnik Chopina (z zewnątrz),   przejazd do Wilanowa, 
zwiedzanie, Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, 
nocleg. 
 

Dzień 4:    
Śniadanie, zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego 
spacer do Pomnika Powstania Warszawskiego lub Centrum 
Nauki KOPERNIK w zależności od dostępności atrakcji, wyjazd w 
kierunku domów , powrót w godzinach wieczornych . 
  
 Możliwość zorganizowania obiadu w drodze powrotnej  30 zł/ osoba 
 
CENA: 
 

Ilość osób w grupie Cena od os w 
PLN 

60 os max + 5 opieka 
Cena tylko przy równej ilości 
osób 

 615 zł / os  

55 -59 os + 5 opieka  625 zł / os  

50 – 54 + 5 opieka  645 zł / os 
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45 - 49 + 4 opieka  665 zł / os 

40 – 44 + 4 opieka  700 zł / os 

35 – 39 + 3 opieka  735 zł / os 

30 – 34 + 3 opieka  795 zł / os 

25 – 29 + 2 opieka  875 zł / os 

 
 
Cena zawiera: 

➢ 3 noclegi  ( pokoje 2/3/4 osobowe z łazienkami )  
➢ wyżywienie w postaci 3 śniadań i 3 obiadokolacji  
➢ przejazdy klimatyzowanym autokarem lub busem 
➢ opiekę pilota , usługi przewodnickie  
➢ ubezpieczenie  KL I NNW   
➢ turystyczny fundusz gwarancyjny 

 
 
Cena nie zawiera: 
➢ pakietu do realizacji programu (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów,) Cena pakietu może być 

podwyższona (podwyżki wstępów, mniejsza liczba uczestników) .Finalna kwota zostanie podana do 
wiadomości uczestników przed wyjazdem. Pakiet płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki .                               

 
UWAGA:  kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
 

Przedstawiana oferta jest propozycją, aby zrealizować wyjazd prosimy o kontakt z biurem w celu 
podpisania umowy 

 
 


