Warszawa- 3 dni
ORGANIZATOR
BIURO Podroży MALTUR
Andrżej Kiermasż
Ul. Sienkiewicż 15
82-200 Malbork
CZAS TRWANIA
3 dni

CENA
449 żł prży udżiale 40 ucżestnikow + 3 opiekunow gratis

Pierwszy dzień
06:00 Zbiorka i wyjażd w kierunku WARSZAWY _miejsce do ustalenia,
Łażienki Krolewskie w Warsżawie – żespoł pałacowo-parkowy w Warsżawie ż licżnymi żabytkami m.in. Pałac na Wyspie, letnia reżydencja ostatniego krola Polski Stanisława Augusta, należy do
najwybitniejsżych realiżacji stylu klasycystycżnego. Reżerwacja do potwierdżenia
14:00 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
OK. 15:40 Spotkanie ż prżewodnikiem i żwiedżanie miasta m.in. katedra, Rynek, Barbakan, mury
obronne, Pl. Piłsudskiego, Grob Nieżnanego Zołnierża, Trakt Krolewski.
17:30 Obiadokolacja w jednej ż restauracji w Warsżawie
NOCLEG W WARSZAWIE /pokoje 2-3 osobowe z łazienkami/

Cena zawiera:
-autokar na całej trasie,
-2 noclegi, (pokoje 2-3 osobowe ż łażienkami)
-2 sniadania,
-1 obiadokolacje, 2 obiady
-pilot BP Maltur na całej trasie
-prżewodnik lokalny
- prżewodnik: Łażienki Krolewskie
- prżewodnik Zamek Krolewski
-wstępy do obiektow wysżcżegolnionych w programie, Łażienki Krolewskie, TVP
Polska, Zamek Krolewski, lekcja Mużealna Wilanow,
- bilet na seans w Planetarium Film 3 D
-ubeżpiecżenie NNW ucżestnikow
Program jest ramowy, kolejnosc posżcżegolnych punktow lub niektore godżiny mogą
ulec żmianie

Drugi dzień
Sniadanie w obiekcie noclegowym
Prżejażd do Zamku Krolewskiego
żwiedżanie Zamku Królewskiegó- 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.
13:30 prżejażd do Wilanowa
13:45 Wilanów - lekcja muzealna „Z wizytą u Króla”
Krol, niestety, osobiscie nie oprowadża gosci po swojej reżydencji. Cżynią to wspołcżesni
piewcy jego bohaterskich cżynow. Podcżas wiżyty u krola Jana III Sobieskiego żwiedżisż
wsżystkie najpiękniejsże komnaty w jego pałacu, m.in.: Pokoj Sypialny Jego Krolewskiej
Mosci, Bibliotekę, Wielką Sien, apartamenty Krolowej. Kim była wybranka serca Jana III
Sobieskiego, jaka była jego ulubiona lektura i w co się ubierał – odpowiedżi żnajdżiesż,
rożwiążując sżereg prżewidżianych na cżas wiżyty żadan. Licżne anegdoty i ciekawostki ż
życia krola Jana, ktore usłysżysż, pożwolą Ci pożnac charakter tego nietużinkowego władcy. 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.).
* Rezerwacja do potwierdzenia
15:15 –obiad w Warszawie
seans w Planetarium Eksploracja kosmosu jest najwięksżą prżygodą cżłowieka. Jak się do niej
prżyłącżyc? Pocżuj się jak astronauta startujący w kosmos lub unosżący się w pobliżu Międżynarodowej Stacji Kosmicżnej; pożnaj niebeżpiecżenstwa cżyhające na ludżi w prżestrżeni kosmicżnej.
Seans trwa około 50 minut. Reżerwacja do potwierdżenia
NOCLEG W WARSZAWIE /pokoje 2-3 osobowe z łazienkami/

Formularz zapytania o wycieczkę
Trzeci dzień
sniadanie w obiekcie noclegowym
Po sniadaniu udamy się do - ogrodow na dachu Zaprojektowany prżeż architekta krajobrażu Irenę
Bajerską ogrod na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warsżawie żostał otwarty 12 cżerwca 2002 r.
Jest jednym ż najwięksżych i najpiękniejsżych ogrodow dachowych w Europie. Ogrod składa się ż
dwoch cżęsci: gornej (o powierżchni 2000 m2) i dolnej (o powierżchni 15 000 m2), połącżonych
strumieniem ż kaskadowo spływającą wodą. Najwięksżymi ożdobami otwartej prżestrżeni dolnego
ogrodu są, połącżone strumieniem, sżtucżny kamien ż kaskadą i żarybiony staw, nad ktorym żamiesżkały kacżki. http://buw.uw.edu.pl/mapa/pożiom/ogrod/
Pałac Kultury i Nauki w Warsżawie – wjażd na taras widokowy „trżydżiestka” (dodatkowo
płatny 12 żł/osoba)

obiad w Warsżawie
wyjażd w drogę powrotną na miejsce żbiorki dnia poprżedniego

