Warszawa, czyli poznajemy stolicę
Polski
Wycieczka 2 – dniowa
I dzień
 Centrum Nauki Kopernika
- sześć interdyscyplinarnych galerii z ponad 450 eksponatami
- Robothespiany - pierwszy na świecie teatr robotyczny
- pracownie: fizyczna, chemiczna, biologiczna i robotyczna
wyposażone są w sprzęt używany w najnowocześniejszych
laboratoriach na całym świecie.

 Planetarium
- jedno z najnowocześniejszych w Europie
- podróżowanie w technologii 3D po Układzie Słonecznym,
oglądanie z bliska pojazdów kosmicznych, planet
i ich księżyców

 Stadion Narodowy ,
czyli trasa z cyklu ,,Poczuj się jak VIP” 
- wielofunkcyjny stadion sportowy posiada 4 (najwyższą) kategorię
w klasyfikacji UEFA
- na dwukondygnacyjnych trybunach znajduje się 58 500 miejsc, w
tym 4600 miejsc o podwyższonym standardzie, oraz 69 lóż (dla
800 osób)
Opcjonalnie możliwość wyjazdu na taras widokowy Pałacu Kultury
i Nauki lub wyjścia na Multimedialny pokaz fontann

II dzień
 Zwiedzanie TVP S.A.
- wizyta w studiach telewizyjnych, pomieszczeniach reżyserskich, muzeum

 Zwiedzanie z przewodnikiem barokowego pałacu królewskiego
w Wilanowie
- ,,Mały Wersal” założony przez króla Jana III Sobieskiego

 Zwiedzanie z przewodnikiem Warszawskiej Starówki
- Stare Miasto
- Krakowskie Przedmieście
- Pałac Prezydencki
- Grób Nieznanego Żołnierza
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ILOŚĆ OSÓB

35 + 2 OPIEKUNÓW

40 + 3 OPIEKUNÓW

CENA
WYCIECZKI

320 ZŁ/OSOBĘ

365 ZŁ/OSOBĘ

Cena zawiera:
1. transport autokarem/busem
2. bilety wstępu obejmują:
a) Centrum Nauki Mikołaja Kopernika
b) Stadion Narodowy
c) Pałac w Wilanowie
d) zwiedzanie TVP
e) zwiedzanie Warszawskiej Starówki z przewodnikiem
3. 1 nocleg, 1 śniadanie, 1 obiad
4. usługę opiekuna grupy podczas całego wyjazdu
5. ubezpieczenie NNW (NWS+NWI)
Opcjonalnie możliwość zmiany zwiedzanych obiektów:
Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sportu, Muzeum Żydów Polskich Polin,
Łazienki Królewskie, Zamek Królewski z przewodnikiem, zwiedzanie Sejmu i inne.
W razie zmian w planie zwiedzanych obiektów oraz zainteresowaniem
dodatkowym obiadem dla grupy w drugi dzień wyjazdu - indywidualna kalkulacja
kosztów wyjazdu 
Zdjęcia pochodzą ze stron :
- www.pixabay.com/pl
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