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„Warszawa – na kilka sposobów” 
 

Termin do uzgodnienia – 3 dni 
 
Dzień 1: 

Rano wyjazd sprzed szkoły do Warszawy. Około południa 
przyjazd do stolicy. Zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem: 
Placu Zamkowego z Kolumną Zygmunta, Zamku Królewskiego 
(z zewnątrz) – siedziby królów i polskiego parlamentu, Bazyliki 
archikatedralnej św. Jana Chrzciciela – jednego z 
najważniejszych miejsc kultury i tradycji narodowej Polski; 
Rynku Starego Miasta z kolorowymi kamienicami, Barbakanu i 
murów miejskich; Krakowskiego Przedmieścia – jednej z 
najpiękniejszych ulic Warszawy; Pomnika Adama Mickiewicza, 
Pałacu Namiestnikowskiego – siedziby prezydenta, 
Uniwersytetu Warszawskiego, Bazyliki Świętego Krzyża, w 
której filarach wmurowane są urny z sercami Fryderyka Chopina 
oraz Władysława Reymonta; Placu Piłsudskiego z Grobem 
Nieznanego Żołnierza, Teatru Wielkiego (z zewnątrz), Ogrodu 
Saskiego. Obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg. 
 

Dzień 2: 
Po śniadaniu spacer po Łazienkach Królewskich – jednym z 
największych i najpiękniejszych kompleksów ogrodowych 
Europy w którym znajdują się: Pałac Na Wodzie, Teatr Na 
Wyspie, Pomnik Chopina (obiekty z zewnątrz). Następnie 
przejazd i zwiedzanie Wilanowa (lekcja historyczna) – 
kompleksu pałacowo-parkowego należącego niegdyś do króla 
Jana III Sobieskiego. Przejazd do centrum , a następnie wizyta 
w Pałacu Kultury i Nauki – panorama miasta z tarasu 
widokowego. Obiadokolacja w restauracji. Wieczorem istnieje 
możliwość wizyty w kinie lub wybranym teatrze (repertuar 2 
miesiące przed planowaną wizytą), ewentualnie czas do 
dyspozycji grupy na Starym Mieście lub w Złotych Tarasach. 
Nocleg. 
 

Dzień 3:  
Po śniadaniu wykwaterowanie, następnie wizyta w Centrum 
Nauki Kopernik. Następnie spacer po ogrodach na dachu 
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego panorama stolicy oraz widok na Wisłę i Stadion Narodowy (w miarę 
dostępnych terminów) Lub zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego (od VI klas) lub Muzeum Sportu 
i Turystyki. Na zakończenie pobytu w Warszawie spacer po Cmentarzu Powązkowskim z grobami wielu 
wybitnych Polaków. Około 16:00 wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd przed szkołę w godzinach wieczornych. 
 
 
Uwaga: w przypadku braku wolnych terminów w CNK proponujemy kilka atrakcji zamiennie : 
 - Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka 
 - Stadion Narodowy – punkt widokowy 
 - Stadion Narodowy – trasa VIP z przewodnikiem 
 - Zamek Królewski – zwiedzanie wnętrz z przewodnikiem 
 
CENA: 

Ilość osób w grupie Cena od os w 
PLN 
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60 os max + 5 opieka 
Cena tylko przy równej ilości 
osób 

 425 zł / os  

55 – 59  + 5 opieka  435 zł / os 

50 – 54  + 5 opieka  455 zł / os 

45 – 49  + 4 opieka  465 zł / os 

40 – 44 + 4 opieka  495 zł / os 

35 – 39 +3 opieka  520 zł / os 

30 – 34 + 3 opieka  565 zł / os 

25 – 29 + 2 opieka  630 zł / os 

 
Cena zawiera: 

➢ 2 noclegi  ( pokoje 2/3/4 osobowe z łazienkami )  
➢ wyżywienie w postaci 2 śniadań i 2 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 

• godziny wyjazdu i powrotu ustalane są dla każdej grupy oddzielnie   
 

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

 

 


