
 

 

P R O G R A M  wycieczki 3-dniowej  

 W A R S Z A W A  
 

Termin: 20-22.06.2016 
 

DZIEŃ 1 (20.06.2016 poniedziałek): 

Zbiórka o godzinie 5:00 i przejazd do Warszawy. Przyjazd na Lotnisko Chopina 

Warszawa – wejście na taras widokowy (oszklony i zadaszony taras widokowy 

został udostępniony wraz z oddaniem zmodernizowanej części Terminala, 

nowością jest monitor, na którym wyświetlany jest obraz z radaru, pokazujący 

starty i lądowania samolotów na Lotnisku Chopina, korzystanie z tarasu jest 

bezpłatne).  

Przyjazd i spacer po centrum z Przewodnikiem: Plac Piłsudskiego z grobem 

Nieznanego Żołnierza, Ogród Saski, spacer traktem królewskim pod Pałac 

Prezydencki, Zamek Królewski (bez zwiedzania wnętrz), Stary Rynek  

z posągiem Syrenki i bazyliką archikatedralną św. Jana Chrzciciela, pomnik 

Małego Powstańca, Barbakan. Czas wolny. 

Wieczorem przejazd do pensjonatu w okolicach Warszawy, zakwaterowanie, 

obiadokolacja i nocleg 
 

DZIEŃ 2 (21.06.2016 wtorek): 

Po śniadaniu powrót do centrum Warszawy i spacer po cmentarzu Stare Powązki - 

miejsce pochówku sławnych Polaków. Przejazd i zwiedzanie Muzeum 

Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. Przejazd do dzielnicy Praga i wizyta 

na Stadionie Narodowym w Warszawie – zwiedzanie z przewodnikiem Trasa Piłkarza (jeżeli nie będzie 

udostępniony, to tylko z zewnątrz).  

W miarę możliwości wizyta w Sejmie. 

Po wizycie Spacer po Łazienkach, jednym z najpiękniejszych zespołów pałacowo-parkowych w Europie.   

Po południu przejazd pod Pałac Kultury i Nauki - wjazd na XXX piętro, czas wolny.  

Około godziny 18:00 przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu. 
 

DZIEŃ 3 (22.06.2016 środa): 

Po śniadaniu powrót do centrum Warszawy i od godz. 9:30 zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik.  

Po zwiedzaniu spacer po dachach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego – Wiszące Ogrody. Obiad  

w restauracji. Przejazd do siedziby głównej TVP i zwiedzanie: wizyta w studiach telewizyjnych, 

pomieszczeniach reżyserskich, muzeum (czas zwiedzania ok. 75 min). Przyjazd na miejsce ok. godz. 22:00 

 

 

Świadczenia: 

- przejazd komfortowym autokarem 

- pilot-przewodnik na trasie wycieczki 

- 2 noclegi w pensjonacie w okolicach Warszawy (pokoje z łazienkami) 

- 2 x obiadokolacja; 2 x śniadanie w pensjonacie; obiad w ostatnim dniu wycieczki 

- ubezpieczenie NW na czas podróży 

 

Cena nie obejmuje kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 60zł/os. 

 XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki : 12 zł/os. (bilet grupowy szkolny dla grupy powyżej 10 osób); Bilet 

wstępu na wystawy w Centrum Nauki Kopernik: 15zł/os.; Stadion Narodowy – trasa piłkarza: 13zł/os.; 

Zwiedzanie Telewizji 17zł/os.; Metro w Warszawie: 2,50zł/os.; Muzeum Warszawskiej Pragi: 2zł/os.  

 

Cena:  400zł/os. (dla min. 35os. + 3 opiekunów.) 

  380zł/os. (dla min. 40os. + 4 opiekunów) 

360zł/os. (dla min. 45os. + 4 opiekunów) 
 

 
 


