Ramowy program wycieczki

WARSZAWA
3 dni

I DZIEŃ


wyjazd z miejsca zbiórki - przejazd do Warszawy – czas przejazdu ok. 7 godz.



zwiedzanie Sejmu i Senatu



spotkanie z przewodnikiem - przejście do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Łazienkach:
spacer po parku (bez wchodzenia do obiektów – w przypadku Karnetu na obiekty dopłata 8
zł/os ) Pałac na Wyspie, Pałac Myślewicki, Stara Pomarańczarnia, Pomnik Chopina, Pomnik
Piłsudskiego, Belweder



przejazd do Zamku Królewskiego – zwiedzanie (ok. 1,5 – 2h)



przejazd na Powązki Wojskowe



po zakończonym zwiedzaniu przejazd w kierunku bazy noclegowej



obiadokolacja



nocleg

II DZIEŃ


śniadanie



przejazd w kierunku Warszawy



wejście i pobyt grupy w Centrum Nauki Kopernik – wystawy stałe (dodatkowo płatne
warsztaty edukacyjne tylko dla młodzieży od 13 lat – koszt 15 zł/os)



(możliwość zorganizowania pokazu 3D w Planetarium Kopernik – koszt dodatkowy
20 zł/os)



taras widokowy Stadionu Narodowego (możliwość rozszerzenia zwiedzania o trasę piłkarza
lub trasę ekskluzywną – dodatkowy koszt 10 zł/os)



zbiórka grupy – przejazd do bazy noclegowej



obiadokolacja, nocleg

III DZIEŃ


śniadanie w miejscu zakwaterowania



wykwaterowanie grupy - wyjazd grupy z miejsca zakwaterowania



zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Powstania Warszawskiego lub zwiedzanie Muzeum
Wojska Polskiego lub Muzeum Katyńskiego



spotkanie z przewodnikiem - w programie: ul. Świętojańska, Archikatedra Św. Jana,
Kanonie, Rynek Starego Miasta, mury miejskie, pomniki Małego Powstańca i Szewca Jana
Kilińskiego, Krakowskie Przedmieście, pomnik Adama Mickiewicza, Hotel Bristol,
Uniwersytet Warszawski, kościół Św. Krzyża, pomnik Mikołaja Kopernika, Zachęta,



Pałac Prezydencki (czas zwiedzania 1h)



Grób Nieznanego Żołnierza – zmiana warty, ogród Saski, Teatr Wielki Opery i Baletu,



przejście pod Pałac Kultury i Nauki – możliwość wjazdu na XXX piętro – taras widokowy –
płatne dodatkowo 15 zł/os.



Złote Tarasy (możliwość posiłku przed wyjazdem w drogę powrotną)



wyjazd w drogę powrotną

CENA 385 ZŁ/OS. (GRUPA 45 UCZESTNIKÓW + 3 OPIEKUNÓW)
Cena zawiera:



przejazd autokarem



2 noclegi – pokoje 3 osobowe z łazienkami



2 śniadania (w formie bufetu), 2 obiadokolacje (serwowane)



przewodnik 2 dni



system tour guide



bilety wstępów do obiektów wymienionych w programie



parkingi



ubezpieczenie NNW i NWS



opieka przedstawiciela Biura Turystycznego JOLANDA na całej trasie

