Wycieczka do Warszawy
Transport: własny grupy
Zakwaterowanie: Hotel klasy turystycznej, schronisko młodzieżowe, Hostel;
pokoje z łazienkami
Wyżywienie: śniadania w miejscu zakwaterowania; obiad na mieście w
sprawdzonej restauracji o godz.14.30-15.00 do uzgodnienia; obiadokolacja lub
kolacja.
Transport na terenie Warszawy: Autokar grupy lub Biura ( dodatkowe opłaty
parkingowe) ewentualnie najczęściej praktykowane poruszanie się: metrem, autobusami czy tramwajami MZA ; bilety dobowe ulgowe.
Atrakcje:
I dzień:
Po przyjeździe proponuję obiad ;Zamek Królewski , Starówka, Krakowskie Przedmieście, Łazienki, Pałac Kultury i Nauki (wjazd na XXX piętro
;Panorama Warszawy przed zachodem Słońca); przejazd Metrem co jest dla dzieciaków także atrakcją ;kolacja; Kręgle?
II dzień:
Powązki – Stare lub Wojskowe; Przejazd przez miejsca związane z Gettem. Muzeum Powstania Warszawskiego; Arsenał ;Stadion Narodowy
(Trasa Piłkarza i ewentualnie wystawa interaktywna o Pompejach); obiad; Wejście do Biblioteki Uniwersyteckiej; Centrum Kopernika i seans w
Planetarium 3D; wieczorny seans fontann na Podzamczu. Warszawa długa i szeroka – przejażdżka z przewodnikiem po Warszawie;
III dzień:
Gmach Telewizji przy ul. Woronicza; Gmach Sejmu.
Wilanów- Pałac i ogrody, Muzeum Fryderyka Chopina-interaktywne; Teatr Wielki- Zwiedzanie Gmachu Teatru „od kuchni” – gmach,
widownia, garderoby, Pracownia i magazyny kostiumów, perukarnia, maszynownia; pracownia scenografii obiad; Pomnik Nieznanego
Żołnierza .Specjalne życzenia grupy.
Wyjazd grupy.
Na życzenie opiekunów grupy możliwa modyfikacja zwiedzania!!!
Koszt: 450 zł od osoby przy min 40 osobach uczestników.
Koszty opieki wliczone w grupę (3 opiekunów i kierowca)
Cena zawiera: koszty noclegu , posiłków( 2 śniadania i 2 obiadów/ obiadokolacji do uzgodnienia),usługę przewodnicką lokalną, całodobowa
opieka pilota grupy ,koszty wstępu do zwiedzanych obiektów i bilety komunikacji miejskiej. Woda mineralna (3x1.5l).
Do uzgodnienia koszty dodatkowego ubezpieczenia i autokaru Biura.
Wpłat należy dokonać na konto numer:
PKO BP S.A. nr konta: 31 1020 1185 0000 4102 0210 6797 „GÓRALKA” BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH KATARZYNA ZAWARTKO
Z podaniem w tytule wpłaty: Wycieczka do Warszawy , pełna nazwa instytucji, data wykonania usługi na rzecz Klienta .
Kontakt do organizatora: W godzinach 10 – 15 pod numerem telefonu 696 500 549; email: goralka.but@gmail.com; lub strona internetowa
www.goralkabut.eu

