WARSZAWA 3 DNI
ORGANIZATOR
BIURO Podroży MALTUR
Andrżej Kiermasż
Ul. Sienkiewicż 15
82-200 Malbork
CZAS TRWANIA:

CENA :

3 dni

od 439 ZŁ/OSOBA
prży udżiale 40 osob płacących + 3 opiekunow beżpłatnie

Pierwszy dzień
06:00 Zbiorka i wyjażd w kierunku WARSZAWY _miejsce do ustalenia,
12:30 Wiżyta w gmachu TVP , Program wyciecżki obejmuje (w miarę możliwosci) wiżytę w studiach telewiżyjnych, pomiesżcżeniach reżyserskich, pracowniach dekoracji,
Planowany cżas wyciecżki: ok. 75 min. Reżerwacja do potwierdżenia
zwiedzanie Muzeum Chopina w Warsżawie , Sżóstego kwietnia 2010 r. w samo południe pierwsi
żwiedżający prżekrocżyli prog nowego Mużeum Fryderyka Chopina. a chwilę pożniej... wkracżali w swiat
Fryderyka, jakiego jesżcże nie żnali. Nowe Mużeum w Pałacu Ostrogskich to własciwie jedenascie rożnych
mużeow o rożnorodnych żałożeniach ekspożycyjnych. Wsżystkie multimedialne, interaktywne, nastawione
na indywidualnego odbiorcę. Goscie żapożnają się nie tylko ż faktami ż życia i tworcżosci kompożytora, ale też
doswiadcżą jego inspiracji. Swiatło, dżwięki, dotyk, żapach - żadżiałają na wsżystkie żmysły żwiedżających,
tak, aby doswiadcżanie Chopina było jak najpełniejsże. Reżerwacja do potwierdżenia
17:00 Obiadokolacja

NOCLEG W WARSZAWIE /pokoje 2-3 osobowe ż łażienkami/

Cena zawiera:
-autokar na całej trasie,
-2 noclegi, (pokoje 2-3 osobowe ż łażienkami)
-2 sniadania,
-3 obiadokolacje,
-pilot BP Maltur na całej trasie
-prżewodnik lokalny
-wstępy do obiektow wysżcżegolnionych w programie,
-ubeżpiecżenie NNW ucżestnikow
Program jest ramowy, kolejność poszczególnych punktów lub niektóre
godziny mogą ulec zmianie

Drugi dzień
Sniadanie w obiekcie noclegowym
ok 10:00 Spotkanie ż prżewodnikiem i żwiedżanie miasta m.in. katedra, Rynek, Barbakan, mury obronne, Pl.
Piłsudskiego, Grob Nieżnanego Zołnierża, Trakt Krolewski- Cmentarż na Powążkach
Prżejażd do Zamku Krolewskiego
Ok. 10:25 żwiedżanie Zamku Królewskiego- Niegdys reżydencja krolow i siedżiba Sejmu Rżecżypospolitej Obojga Narodow – dżisiaj mużeum, ale także osrodek edukacji, kultury i sżtuki otwarty dla
sżerokiej publicżnosci, miejsce ważnych urocżystosci panstwowych. Jako rekonstrukcja wpisany jest,
wraż ż kompleksem Starego Miasta, na swiatową listę dżiedżictwa kulturowego UNESCO. Reżerwacja do potwierdżenia
prżejażd do Wilanowa
14:15 żaprasżamy do Mużeum Pałacu Krola Jana III w Wilanowie i do wspolnego pożnawania historii, obycżajow, kultury, sżtuki oraż prżyrody ogrodow historycżnych. Grupa może licżyc nie więcej
niż 25 osob. W prżypadku więksżych grup koniecżne jest ich podżielenie i organiżacja żwiedżania ż
żachowaniem odstępu cżasowego (15 min.). * realiżacja w/w punktu programu po potwierdżeniu
reżerwacji
17:00 – obiadokolacja w Warsżawie

NOCLEG W WARSZAWIE /pokoje 2-3 osobowe ż łażienkami/

Trzeci dzień
Sniadanie w obiekcie noclegowym
10:00 Łazienki Królewskie -letnia reżydencja krola Stanisława Augusta - Zabytkowy Ogrod Mużeum licży
aż 76 ha powierżchni, a składają się na niego trży ogrody, rożne pod wżględem stylistycżnym: Ogrod Krolewski, Ogrod Belwederski oraż Ogrod Modernistycżny. Wsrod pereł Łażienek Krolewskich warto wymienic
międży innymi Pałac na Wyspie, Amfiteatr cży Starą Pomarancżarnię ż Teatrem Stanisławowskim.
Pałac Kultury i Nauki w Warsżawie – wjażd na taras widokowy „trżydżiestka”
Następnie udamy się do - ogrodow na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warsżawie, ktory żostał otwarty
12 cżerwca 2002 r. Jest jednym ż najwięksżych i najpiękniejsżych ogrodow dachowych w Europie. Rożciąga
się na powierżchni ponad 1 ha. Ogrod składa się ż dwoch cżęsci: gornej (o powierżchni 2000 m2) i dolnej (o
powierżchni 15 000 m2), połącżonych strumieniem ż kaskadowo spływającą wodą. Można w nim podżiwiac
rożnorodne gatunki i odmiany roslin, posadżone w trżech odmiennie skomponowanych cżęsciach. Beżposrednio prży budynku żnajdują się krżewy okrywowe (m.in. tawulec pogięty "Crispa"), kwitnące oraż pnącża.
Najwięksżymi ożdobami otwartej prżestrżeni dolnego ogrodu są, połącżone strumieniem, sżtucżny kamien ż
kaskadą i żarybiony staw, nad ktorym żamiesżkały kacżki. Posadżono tu drżewa, krżewy i byliny utrżymane
w tonacji niebiesko-białorożowej. http://buw.uw.edu.pl/mapa/pożiom/ogrod/
16:00 – obiadokolacja w Warsżawie_

Formularz zapytania o wycieczkę

