Warszawa
3 dni
Program wycieczki:
1 Dzień
Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych.
Przyjazd do Warszawy. Zwiedzanie Warszawy z
przewodnikiem: Starówka – Plac Zamkowy z Kolumną
Zygmunta, Zamek Królewski (wejście dodatkowo płatne),
Katedra, Rynek Starego Miasta z pomnikiem Syrenki,
Barbakan, mury obronne, warszawskie legendy, Trakt
Królewski – Krakowskie Przedmieście (Kościół św.
Anny, Pałac Prezydencki, Hotel Bristol, Kościół
Wizytek, Kościół św. Krzyża, Uniwersytet Warszawski –
z zewnątrz), przejazd do Łazienek Królewskich, spacer
po parku, Pałac na Wyspie (z zewnątrz, możliwość
zwiedzania dla chętnych za dodatkową opłatą), Stara
Pomarańczarnia, Biały Dom, Pałac Kultury, Nowy Świat, Aleje Ujazdowskie, spacer
alejkami parku, Wilanów (z zewnątrz, zachęcamy do zwiedzania wnętrz lub lekcji muzealnej) –
barokowa rezydencja Jana III Sobieskiego, spacer po Parku Wilanowskim. Czas trwania
zwiedzania: ok 6 godzin. Obiadokolacja. Nocleg.
2 Dzień:
Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie Centrum Nauki
Kopernika, które jest jedną z najnowocześniejszych
europejskich instytucji ukazujących związek nauki
z kulturą i codziennością. Dzięki interaktywnym
eksponatom zgromadzonym w sześciu galeriach
tematycznych, samodzielnie eksperymentując, można
przekonać się, że nauka i kultura to jedność.
Zmierzymy się tutaj nie tylko z dźwigniami, siłami
spójności i tarciem, ale też fletniami, rzeźbami
i talentem Mozarta, a nawet zjeżdżalnią, Uszatkiem i…
pryszczami. To miejsce to królestwo eksperymentów i
raj dla ciekawych świata. W trakcie zwiedzania obiad na terenie Centrum Nauki
Kopernika. Po zwiedzaniu przejazd na miejsce zakwaterowania na kolację i nocleg.
3 Dzień:
Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Wyjazd
w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
Możliwość rozszerzenia programu o:
 zorganizowanie obiadu na
powrotnej

trasie

w

drodze

Warszawa
3 dni
Cena: od 422 zł
Cena obejmuje:
przejazd autokarem
zakwaterowanie: 2 noclegi w centrum Warszawy
w schronisku młodzieżowym, pokoje 3, 6, 8 ,12- osobowe
(łazienki w pokojach i na korytarzu, także łóżka piętrowe)
wyżywienie: wg programu
usługi przewodnickie wg programu
opiekę pilota
bezpłatny udział opiekunów (1 na 15 uczestników gratis)
podstawowe leki
opłaty parkingowe
ubezpieczenie NNW
podatek VAT

Cena nie obejmuje :
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
obiadu na trasie w drodze powrotnej
wydatków własnych
UWAGA:
Podana cena dotyczy wycieczki z Gdańska.
Przy wyjeździe z innych miejscowości koszt wycieczki może ulec zmianie.

Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie. Podany program jest programem ramowym, jednak
wszystkie punkty zostaną zachowane. Jesteśmy elastyczni pod kątem programowym jak i cenowym.

