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Warszawa dla każdego 
Proponowany termin: 8 – 10 czerwiec 2015 – 3 dni 

Trasa: Chrzanów – Warszawa – Chrzanów  
 

 
 
 

Dzień 1 (poniedziałek 08.06.2015) 
Zbiórka uczestników przed szkołą w Chrzanowie w godzinach porannych. Przejazd autokarem do Warszawy. 
Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzanie rozpoczynamy na Starym Mieście m.in.: Plac Zamkowy z Kolumną 

Zygmunta, Katedra św. Jana, rynek Starego Miasta, Pomnik Syreny, Barbakan, Pomnik Małego Powstańca, Pomnik 
Powstania Warszawskiego, przejście na ulicę Krakowskie Przedmieście, gdzie znajduje się m.in.: Pomnik Adama 
Mickiewicza, Pałac Prezydencki oraz gmach Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie Nowy Świat w kierunku 

Ronda de Gaulle’a. Przejazd do miejsca zakwaterowania. Obiadokolacja. Nocleg. 
 

Dzień 2 (wtorek 09.06.2015) 
Śniadanie. Wizyta w Centrum Nauki Kopernik, gdzie uczestnicy będą mogli przeprowadzać eksperymenty, dzięki 

którym zjawiska zachodzące w przyrodzie staną się dla nich zrozumiałe. Na zwiedzających czekają setki 
interaktywnych i multimedialnych urządzeń. Kolejną atrakcją będzie wizyta w Łazienkach Królewskich – spacer po 

zespole parkowo-pałacowym  z licznymi zabytkami (oglądanie z zewnątrz) m.in.: Pałac na Wyspie, Stara 
Pomarańczarnia oraz Pomnik Fryderyka Chopina. Na koniec dnia spacer po centrum Warszawy m.in. Pałac Kultury  

i Nauki, Plac Grzybowski z synagogą oraz Teatrem Żydowskim. Obiadokolacja. Nocleg. 
 

Dzień 3 (środa 10.06.2015) 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego – doskonała lekcja historii, podczas 

której zastosowanie efektów multimedialnych pozwoli przenieść się w powstańczą rzeczywistość.  
Na życzenie grupy czas na zakupy w centrum handlowym Złote Tarasy. 

Wyjazd z Warszawy. Powrót w miejsce wyjazdowe w godzinach popołudniowych lub wieczornych. 
 

Cena ok.:  415,-zł/os. (cena skalkulowana dla grupy 40 uczniów + 3 opiekunów) autokar 49 miejsc 
 
CENA ZAWIERA: transport autokarem, 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wstępy 
dla kadry, usługę lokalnego przewodnika 1 i 2-dnia, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW. 
 
CENA NIE ZAWIERA: obiadu pierwszego i ostatniego dnia wycieczki – istnieje możliwości zamówienia w cenie ok.22zł/os. (zupa, 
danie główne, napój). 
 
ZAKWATEROWANIE:  Hostel w Warszawie, pokoje 6,7,8,10 – osobowe z piętrowymi łóżkami i łazienkami na korytarzu. 

 

 

 
UWAGI: 

Prezentowany program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Powyższy schemat zwiedzania 
 i zakwaterowanie stanowią propozycję do dalszej współpracy. Na życzenie grupy program może zostać zarówno rozszerzony jak i skrócony. 

Kalkulacja z dnia 19.12.2014 wedle cenników z 2014 roku – ceny mogą ulec zmianie. 

 


