Maciek - 537 444 242

Nr zezw. Urzędu Wojewódzkiego 408

WARSZAWA
Warszawa – stolica i największe miasto Polski. Historyczna zabudowa miasta wielokrotnie była niszczona
podczas wojen. Szczególnie ucierpiała podczas II wojny światowej. Miasto odbudowano wielkim wysiłkiem
społeczeństwa polskiego. 2 września 1980 r. Stare Miasto wpisane zostało na listę światowego dziedzictwa
UNESCO jako wyjątkowy przykład całkowitej rekonstrukcji zespołu historycznego.
Świadczenia:
 przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek, video)
 2 noclegi w hotelu
 2 śniadania
 2 obiadokolacje
 przewodnik miejski
 opieka pilota

PROPONOWANY PROGRAM
I DZIEŃ
Godz. 5:00 – wyjazd, przyjazd do Warszawy, przejazd na Aleje Jerozolimskie, plac Grzybowski, Trakt
Królewski – Nowy Świat, Aleje Ujazdowskie, Belweder, Łazienki – spacer po parku, teatr na wodzie, pomnik
Chopina, przejście pod budynek sejmu (zwiedzanie), następnie Pałac Kultury i Nauki - wjazd na XXX piętro
Pałacu Kultury i Nauki, przejazd do Wilanowa - park i pałac (z zewnętrz) w Wilanowie, czas wolny, przejazd
pod Stadion Narodowy – zwiedzanie, przejazd na Cmentarz Powązkowski z grobami wielu wybitnych
Polaków, przejazd ulicami centrum do obiadokolacja, powrót do hotelu, nocleg.
II DZIEŃ
Śniadanie, przejazd na Stare Miasto –– zwiedzanie z przewodnikiem miejskim plac Piłsudskiego, Grób
Nieznanego Żołnierza, plac Teatralny, Krakowskie Przedmieście z Pałacem Prezydenckim, pomnik
Mickiewicza, kościół św. Anny, Kolumna Zygmunta, katedra, kanonia, ul Jezuicka, Gnojna Góra, Rynek, Wąski
i Szeroki Dunaj z domem Kilińskiego, Pomnik Małego Powstańca, Barbakan, pałac Krasińskich, obiadokolacja,
powrót do hotelu, nocleg.
III DZIEŃ
8.00 – śniadanie i wykwaterowanie z hotelu, 10.00-12.00 – zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego
(bez przewodnika), 13.00-14.00 – zwiedzanie Zamku Królewskiego (bez przewodnika), ok. 15.30 – wyjazd w
drogę powrotną, zakończenie imprezy w godzinach wieczornych
Cena nie zawiera biletów wstępu
Park z ogrodami w Wilanowie - ok. 5 zł
XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki - ok. 12 zł
Stadion Narodowy - ok. 15 zł
Zamek Królewski - audioprzewodnik – 11 zł
Jest to proponowana oferta. Każdy program przygotowujemy indywidualnie.

