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WARSZAWA I OKOLICE 
NA 100 SPOSOBÓW – DOSTOSUJ PROGRAM DO OCZEKIWAŃ GRUPY !!! 

 
1 dzień 

 

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 w restauracji. Wieczorem 

zakwaterowanie (pokoje 2-5 osobowe z łazienkami), nocleg. 

 
2 dzień 

 

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 zwiedzanie Wilanowa (lekcja historyczna) – kompleksu pałacowo-

parkowego należącego niegdyś do króla Jana III Sobieskiego. Przejazd metrem 

warszawskim, 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. 

 
3 dzień 

 

Po śniadaniu wykwaterowanie, następnie wizyta w Centrum Nauki Kopernik 

(w miarę dostępnych terminów). Następnie spacer po ogrodach na dachu 

Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (panorama stolicy oraz widok na Wisłę  

i Stadion Narodowy). Po południu 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. W trakcie przejazdu 

dłuższy postój na posiłek (np. KFC lub McDonald’s) płatny we własnym zakresie 

lub istnieje możliwość zamówienia dwudaniowego obiadu w cenie 22 zł/os. 

Przyjazd przed szkołę w godzinach wieczornych. 

 
Cena obejmuje:  

• przejazd wygodnym autokarem, 

• opłaty drogowe i parkingi,  

• opiekę pilota wycieczki na całej trasie, 

• usługi licencjonowanych przewodników, 

• 2 noclegi ze śniadaniami,  

• 2 obiadokolacje w restauracjach. 

 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo – ok. 70 zł/os.  +  teatr lub kino 

 

 

 

 

 

 

 

DZIECI CENA 

pow. 40 470,- 

36 – 40 500,- 

31 – 35 545,- 
 

 

  
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel./fax 58 341 66 55, tel./fax 58 344 66 55 

 



 

Sugerowane bilety wstępów: 
 

• Wilanów – lekcja historyczna z edukatorami …………………………………………………………… cena:  ok. 18 zł/os. 

• Przejazd metrem warszawskim …………………………………………………………………...………. cena:  ok. 2 zł/os. 

• Pałac Kultury i Nauki – winda na taras widokowy ……………………………………………………... cena:  ok. 12 zł/os. 

• Centrum Nauki Kopernik ………………...………….……………………………………...………...…… cena:  ok. 18 zł/os. 

• Muzeum Powstania Warszawskiego (od VI klasy) – zwiedzanie indywidualne !!! …………....……. cena:  ok. 20 zł/os. 

 

 

Zamiennie lub dodatkowo proponujemy: 
 

• Zamek Królewski – zwiedzanie wnętrz z przewodnikiem …………………..…………...…….……… cena:  ok. 10 zł/os. 

• Wilanów – park ……………...……………………………………………………………………………… cena:  ok. 4 zł/os. 

• Muzeum Sportu i Turystyki ………………………………………………………………………..……… cena:  ok. 13 zł/os. 

• Niewidzialna Wystawa …………………………………………………………………………...………... cena:  ok. 23 zł/os. 

• Senat i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (poniedziałki i wtorki) …………………………………...……. bezpłatnie 

• Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (od VII klasy) ……………………………...…….……………...………. bezpłatnie 

• Stadion Narodowy – punkt widokowy ………………………………………………………………..…. cena:  ok. 7 zł/os. 

• Stadion Narodowy – trasa VIP z przewodnikiem ……………………………….…………………..….. cena:  ok. 17 zł/os. 

• Muzeum Fryderyka Chopina ……………………………………………………………………...………. cena:  ok. 11 zł/os. 

• Dom Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli (muzeum + park) ……………………………………….. cena:  ok. 11 zł/os. 

• Telewizja Polska …………………………………………………………………………………..………… cena:  ok. 20 zł/os. 

• Giełda Papierów Wartościowych ………………………...…………………………………………..…… bezpłatnie 

• Muzeum Historii Żydów Polskich ……………………….…………………………………………..…… cena:  ok. 15 zł/os. 

• Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki …………………………………………………………..……..… ofiara dobrowolna 

• Planetarium w Centrum Nauki Kopernik – seans 2D …………………………………………...……… cena:  ok. 14 zł/os. 

• Planetarium w Centrum Nauki Kopernik – seans 3D ……………………………………………...…… cena:  ok. 19 zł/os. 

• Kino w Złotych Tarasach ………………………………….…………………………………………..…… cena:  ok. 20 zł/os. 

• Teatr – repertuar 2 miesiące przed wycieczką …………………………………………………...………. cena:  od 30 zł do 120 zł  

• wycieczki tematyczne np.: miejsca związane z Powstaniem Warszawskim i martyrologią  

żydów np.: Plac Bankowy, Arsenał, Pawiak, Pomnik Bohaterów Getta, Trakt Męczeństwa 

i Walki Żydów, Umschlagplatz;  

• i inne wedle Państwa sugestii … 
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