Warszawa da się lubić

Podróż autokarem

Dzień 1: Warszawa
zwiedzanie Warszawy – spacer po
Starówce - podziwiając malownicze
kamieniczki i imponujące stare kościoły, aż
trudno uwierzyć że po wojnie 90% tego miejsca
hitlerowcy zrównali z ziemią
zwiedzanie Zamku Królewskiego
(zwiedzanie z przewodnikiem )
Krakowskie Przedmieście i okolice: min. pomnik
Adama Mickiewicza, Pałac Prezydencki, hotel
Bristol, Grób Nieznanego Żołnierza, ogród Saski
obiadokolacja
nocleg

Dzień 2: Warszawa
śniadanie
Muzeum Powstania Warszawskiego (lub
Centrum Kopernika*) - Muzeum zostało otwarte
1 sierpnia 2004 w 60. rocznicę wybuchu
Powstania. Jest to wyjątkowy obiekt muzealny
w skali naszego kraju łączący w sobie elementy
multimedialne wraz z tradycyjnymi
eksponatami, pamiątkami z czasów Powstania
z dźwiękiem i obrazem video.
zwiedzanie - Pałac Kultury i Nauki – wjazd na
Taras Widokowy XXX PIĘTRO, Łazienki
Królewskie, Pałac na Wodzie, Amfiteatr, Biały
Dom, Stara Pomarańczarnia, Pomnik F.
Chopina, Powązki Stare i Wojskowe
przejazd Traktem Królewskim: min. Aleje
Ujazdowskie, Nowy Świat, ambasady, Sejm i
Senat, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
ministerstwa i urzędy państwowe
obiadokolacja
nocleg
*Centrum Kopernika zależne od dostępności
biletów danym terminie

Dzień 3: Warszawa
śniadanie
zwiedzanie Stadionu Narodowego - Trasa
"Piłkarskie emocje" – zwiedzanie m.in.
pomieszczenia strefy zawodniczej,
wykorzystywane podczas meczów reprezentacji
Polski w piłce nożnej oraz centrum medialne
PGE Narodowego, które przeznaczone jest dla
dziennikarz
czas wolny na zakupy w centrum Złote Tarasy
wyjazd w drogę powrotną
zakończenie wycieczki

Cena objemuje

Cena nie objemuje

2 noclegi w pokojach 2 - 5 osobowych
2 śniadania, 2 obiadokolacje
bilety wstępów
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW
transport autokarowy, trasę przejazdu
ustala pilot

dopłat do pokoi 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny
40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

610 zł/os.

590 zł/os.

570 zł/os.

Opiekunowie 1/10 uczestników bezpłatnie

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
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