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WYCIECZKA SZKOLNA – WARSZAWA W 2 DNI 

27.04-28.04.2023 r. 

 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

 

1 DZIEŃ  

Wyjazd we wczesnych godzinach  porannych z miejsca zbiórki. Przyjazd do 

Warszawy, zwiedzanie: Sejmu i Senatu, Centrum Nauki Kopernika, Muzeum 

Powstania Warszawskiego. Przejazd na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja i 

nocleg.  

 

2 DZIEŃ   

Śniadanie. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, zobaczymy min.  Stare  Powązki, 

przejedziemy na Stare Miasto – Zamek Królewski/zewnątrz/ i Plac Zamkowy, 

spacer tzw. Traktem Królewskim: Krakowskie Przedmieście, Uniwersytet 

Warszawski, Pałac Prezydencki, Pomnik Nieznanego Żołnierza, Nowy Świat, 

Łazienki. Przejazd do Wilanowa, gdzie zobaczymy letnią rezydencję Króla Jana III 

Sobieskiego oraz ogrody przypałacowe. W godz. popołudniowych wyjazd w drogę 

powrotną. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych. 

 
 

CENA ZAWIERA: 

• Przejazd komfortowym autokarem  

• 1x nocleg w Hotelu Krakus 3***- zakwaterowanie w pokojach 2,3,4 os  

(z łazienkami) https://www.hotel-krakus.com.pl/hotel-krakus  
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• wyżywienie 1x śniadanie w formie szwedzkiego stołu, 1x obiadokolacja (zupa, 

drugie danie, napój) 

• realizację w/w programu wycieczki 

• opiekę pilota 

• ubezpieczenie NNW  

 

CENA NIE ZAWIERA: 

• kosztu biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ulgowe): Centrum Nauki 

Kopernika, wybrane Laboratorium w CNK, Muzeum Pałacu Króla Jana III 

Sobieskiego – zwiedzanie pałacu i ogrodów z przewodnikiem, Muzeum Polin, 

Muzeum Powstania Warszawskiego. Wstępy płatne obligatoryjnie przed 

wyjazdem, około 80 zł/ osobę (ceny biletów wstępu na dzień 

przygotowania oferty). Ceny kosztu biletów wstępu do potwierdzenia na 

miesiąc przed wyjazdem. Wpłata za wstępy na konto biura. 

•  wydatków własnych  

• Kosztów rezygnacji 3% lub 6% wartości Imprezy Turystycznej 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

• organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie 

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie  

• liczba zwiedzanych muzeów/obiektów może zostać zmodyfikowana, w 

zależności od dostępności biletów wstępu  

• na tydzień przed wyjazdem zostanie sporządzona lista z rozmieszczeniem osób 

w pokojach  

• przy podpisaniu umowy, wpłata zaliczki 100 zł/ osobę, na konto bankowe biura, 

pozostała wpłata na miesiąc przed wyjazdem  

• Program stanowi propozycję, którą przed zawarciem umowy, na życzenie klienta 

możemy zmienić. 

 

 Serdecznie zapraszamy 
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