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                          Ramowy Program  wycieczki 

Do 

Stolicy Polski 

                                 W a r s z a w y  
                                              Termin: 04 – 07.06.2015r. 

 

 

Dzień I/czwartek/ 

Godz. 7.00 - Zbiórka uczestników i przejazd w kierunku Warszawy/krótkie postoje sanitarne/. 

Pierwsze spotkanie ze Stolicą -  zwiedzanie muzeum Fryderyka Chopina, następnie wjazd na 30 

piętro Pałacu Kultury i Nauki, przejazd do restauracji na obiadokolację, przejazd na obrzeża 

Warszawy do hotelu. Zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym – czas wolny - 

nocleg 

 

Dzień II/piątek/ 

Godz. 8.00 – śniadanie w formie bufetu, spotkanie z przewodnikiem, przejazd do centrum, 

rozpoczęcie zwiedzania: Zamek Królewski- pobyt na dziedzińcu, Stare Miasto, Krakowskie 

Przedmieście, Plac Piłsudskiego, odprawa wart przy grobie Nieznanego Żołnierza, Park 

Łazienkowski, Belweder, przejazd na  obiadokolację, przejazd do hotelu – czas 

wolny/przygotowanie na wyjście do teatru- tytuł sztuki do wyboru/ repertuar granych w tym dniu 

sztuk zostanie podany około 30 dni przed terminem wycieczki/, powrót do hotelu na nocleg 

 

Dzień III/sobota/  

Godz. 8.00 – śniadanie w formie bufetu –  przejazd do Centrum Nauki Kopernik – 3 godzinny 

pobyt w Centrum - oglądanie eksponatów oraz uczestnictwo w doświadczeniach naukowych 

przejazd na Krakowskie Przedmieście – spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Uniwersytetu 

Warszawskiego – Dziedziniec, kościół św. Anny, Bazylika św. Krzyża, dzielnica Mariensztat, 

degustacja pączków Bliklego. Następnie przejazd do jednej z warszawskich galerii handlowych – 

czas wolny na ewentualne zakupy, udanie się na obiadokolację, zwiedzanie Stolicy Nocą, spacer na 

spektakl: Światło, Woda, Dźwięk. Późnym wieczorem powrót do hotelu na nocleg  

 

Dzień IV/niedziela/ 

Godz. 8.00 – śniadanie – wykwaterowanie, przejazd pod gmach Muzeum Powstania 

Warszawskiego – 3 godzinny pobyt w muzeum – wstęp wolny, przejazd w okolice Starego Miasta 

– czas wolny na zakup pamiątek lub ewentualny posiłek/płatny we własnym zakresie/ 

Ok. godz. 16.00 wyjazd w kierunku Złotoryi. 

 

 

Koszt wycieczki  -      570 zł/os. / grupa min. 40 os./ 
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Cena obejmuje: 
- transport autokarem turystycznym / wc,dvd / 

- 3 x nocleg w pokojach 2,3,4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym  

- 3x śniadanie w formie bufetu 

- 3x obiadokolacje 

- usługę pilota i przewodników 

- podatek vat 

Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i teatru: Muzeum Chopina – ok. 

11 zł, PKiN – ok.12zł, spektakl w teatrze – ok. 70zł, CNK – ok. 25zł, Muzeum Powstania 

Warszawskiego – niedziela wstęp wolny. 

 

Każdy uczestnik wycieczki otrzymuje okolicznościowy upominek od organizatora wycieczki. 

Program jest ramowy. O kolejności zwiedzania decyduje pilot i przewodnik.  

              
 

 

 

 


