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Warszawa da się lubić! 

Termin do uzgodnienia

Program ramowy:

Dzień I: 
Wyjazd z miejsca zbiórki we wczesnych godzinach porannych (około 5:00). Przejazd do
Warszawy. Zwiedzanie rozpoczniemy od Muzeum Powstania Warszawskiego. Następnie
przejedziemy na Stare Miasto, gdzie wraz z miejscowym przewodnikiem zobaczymy Grób
Nieznanego Żołnierza, a następnie Traktem Królewskim dojdziemy do Placu Zamkowego,
który  zwiedzimy  wewnątrz.  Na  zakończenie  spacer  do  Pomnika  Małego  Powstańca,
Barbakanu  i  na  Stary  Rynek  z  pomnikiem  Syrenki.  Po  zakończeniu  zwiedzania
obiadokolacja, powrót do miejsca zakwaterowania komunikacją miejską.

Dzień II: 
Po śniadaniu  przejazd do Łazienek Królewskich  –  spacer  po  parku.  Następnie  wizyta
w  Sejmie  RP.  Kolejno  odwiedzimy  Niewidzialną  Wystawę  –  niezwykłe  miejsce,  które
pozwala poznać świat osób niewidomych. Na zakończenie dnia wizyta w Muzeum Żydów
Polskich  –  Polin.  Obiadokolacja  i  powrót  do  miejsca  zakwaterowania.  Fakultatywnie:
wieczorna wizyta w teatrze; powrót komunikacją miejską. 

Dzień III: 
Po  śniadaniu  i  wykwaterowaniu  przejazd  do  Centrum  Nauki  Kopernik  i  indywidualne
zwiedzanie ekspozycji.  Następnie zwiedzanie  Stadionu Narodowego trasą piłkarza.  Po
zakończeniu zwiedzania wyjazd w drogę powrotną. Na trasie dłuższa przerwa na obiad we
własnym zakresie. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.

Cena: 
• dla grupy 45-osobowej –  520 zł/os.
• dla grupy 40-osobowej –  560 zł/os. 
• dla grupy 35-osobowej –  600 zł/os.
• dla grupy 30-osobowej –  680 zł/os. 
• dla grupy 25-osobowej –  730 zł/os.

W cenie: 
• transport komfortowym autokarem
• zakwaterowanie: 2 noce w pokojach 2-5 osobowych z łazienkami
• wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje
• opiekę pilota
• przewodnika miejskiego w Warszawie – 1 dzień
• ubezpieczenie turystyczne TU Europa w wariancie NNW Polska Standard
• podatek VAT
• opłaty parkingowe i drogowe
• 1 opiekun na 15 uczestników gratis

http://wysockitravel.pl/


Dodatkowo płatne:

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów:
Centrum Nauki Kopernik 21 zł, taras widokowy w PKiN 12 zł, fotoplastikon 4 zł, 
Stadion Narodowy (trasa piłkarza 15 zł, taras widokowy 7 zł), Zamek Królewski 8 zł,
Telewizja Polska 20 zł, Muzeum Powstania Warszawskiego 15 zł

• wydatków własnych
• biletów na ewentualne przejazdy komunikacją miejską (w przypadku wieczornej 

wizyty w teatrze, lub podczas przejazdu metrem na życzenie grupy)

Rezerwacja do niektórych obiektów minimum kilka miesięcy wcześniej

CENY BILETÓW WSTĘPU SĄ ORIENTACYJNE I MOGĄ ULEC ZMIANIE.
PROGRAM JEST RAMOWY, KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE.

Zapraszamy do współpracy – WysockiTravel.pl


