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WARSZAWA 3 DNI 
 
Warszawa piastująca od ponad czterech stuleci godność stolicy - jest największym miastem                       
w  Polsce, centrum wydarzeń gospodarczych, politycznych i kulturalnych. Symbolem miasta jest 
widniejąca w jej herbie Syrenka. Warszawa to tętniąca życiem metropolia i jednocześnie miasto o 
niepowtarzalnej historii. Miasto, w którym ¼ obszaru zajmują tereny zielone, a zarazem miasto 
kultury – na każdy gust i każdą kieszeń.  
 
TERMIN: 5-7 grudnia 2022  
 
PROGRAM: 
 
Dzień pierwszy (poniedziałek, 5 grudnia):  

Wyjazd spod szkoły o godz. 05:30, przejazd do Warszawy.  
Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, zwiedzanie wystawy poświęconej jest dziejom 

powstania oraz historii i działalności Polskiego Państwa Podziemnego (zwiedzanie 

indywidualne, bez przewodnika, dostęp do audioprzewodnika na własnym telefonie – 5 zł/os; 

poniedziałki – zwiedzanie darmowe) UWAGA! Wejście od 12 roku życia!!! jest rezerwacja  
Cmentarz Powązkowski – zabytkowa nekropolia, gdzie pochówek znajduje się wiele znanych 

i zasłużonych osób, w tym żołnierze powstań narodowych, działacze niepodległościowi, wybitni 

pisarze, poeci, uczeni, artyści, sportowcy  
14:45, 15:00, 15:15 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – zwiedzanie z przewodnikiem (1 

zł/os + przewodnik 135 zł/grupa max. 25 os., podział na trzy grupy)  
Obiadokolacja, nocleg. 

 
Dzień drugi (wtorek, 6 grudnia):  

Śniadanie  
Park Łazienkowski, wspaniały zespół pałacowo-parkowy pochodzący z XVIII wieku. Belweder – (z 

zewnątrz) dawna siedziba prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pomnik Fryderyka Chopina, obok 

którego latem odbywają się koncerty fortepianowe, Stara Oranżeria z Teatrem Królewskim, Pałac 

na Wyspie (z zewnątrz) - letnia rezydencja Stanisława Augusta przebudowana z dawnej Łazienki 

Lubomirskiego, Podchorążówka zwana inaczej Wielką Oficyną, Pałac Myślewickich, Amfiteatr  
Przejazd na Stare Miasto - jedno z najpiękniejszych miejsc w Warszawie z Kolumną Zygmunta, 

która jest najstarszym świeckim pomnikiem w Polsce oraz Zamkiem Królewskim (z zewnątrz) - 

dawną siedzibą władców Polski z królewskimi apartamentami oraz Salą Tronową. 
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Dalszy spacer po mieście: Pomnik Małego Powstańca, Barbakan, który został wzniesiony na przejściu ze 

Starego do Nowego Miasta, Rynek Starego Miasta będący niegdyś głównym placem Warszawy, 

Warszawska Syrenka – niezaprzeczalny symbol Warszawy; Katedra św. Jana Chrzciciel 

Trakt Królewski, Krakowskie Przedmieście – jedna z najbardziej znanych i reprezentacyjnych ulic 

historycznej części Warszawy, Pałac Prezydencki – jedna z rezydencji prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej; Grób Nieznanego Żołnierza  
16:00 Muzeum Neonów (13 zł/os + przewodnik 120 zł, czas zwiedzania; ok. 45 

min) Obiadokolacja, nocleg 

 

Dzień trzeci (środa, 7 grudnia):  
Śniadanie, wykwaterowanie  

Wjazd na taras widokowy na 30-tym piętrze Pałacu Kultury i Nauki (15 zł/os, opieka 1/10 

dzieci gratis) 

09:40 Wizyta w Centrum Nauki Kopernik (bilety grupowe 21 zł/os, opieka 1/10 uczniów gratis)  
Muzeum Sztuki Nowoczesnej – oddział „Muzeum nad Wisłą” (zwiedzanie: 5 zł/os + 

przewodnik 200 zł/grupa max. 25 os)  
Powrót pod szkołę w godzinach wieczornych 

 

 

CENA ZAWIERA: 

 

przejazd autokarem, opłaty drogowe i 

parkingowe 2 noclegi 

wyżywienie: 2 śniadania, 2 

obiadokolacje opiekę pilota/przewodnika 

obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 2 zł/os 

obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy – 2 zł/os 

ubezpieczenie – NNW 2000 PLN – TU Signal Iduna 


