WARSZAWA 3 DNI
ORGANIZATOR
BIURO Podróży MALTUR
Andrzej Kiermasz
Ul. Sienkiewicz 15
82-200 Malbork
CZAS TRWANIA

3 dni

CENA
od 759 ZŁ/OSOBA
przy udziale 15 osób płacących

Pierwszy dzień
06:00 Zbiórka i wyjazd w kierunku WARSZAWY _miejsce do ustalenia,
12:30 Wizyta w gmachu TVP , Program wycieczki obejmuje (w miarę możliwości) wizytę w studiach telewizyjnych,
Pomieszczeniach reżyserskich, pracowniach dekoracji, Planowany czas wycieczki: ok. 75 min.
Rezerwacja do potwierdzenia
14:00 przejazd do Wilanowa
14:15 zapraszamy do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i do wspólnego poznawania historii,
obyczajów, kultury, sztuki oraz przyrody ogrodów historycznych. Grupa może liczyć nie więcej niż 25 osób.
* realizacja w/w punktu programu po potwierdzeniu rezerwacji
OK. 15:00 Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta m.in. katedra, Rynek, Barbakan, mury obronne,
Pl. Piłsudskiego, Grób Nieznanego Żołnierza, Trakt Królewski.
17:00 Obiadokolacja
NOCLEG W WARSZAWIE /pokoje 2-3 osobowe z łazienkami/

Cena zawiera:
-autokar na całej trasie,
-2 noclegi, (pokoje 2-3 osobowe z łazienkami)
-2 śniadania,
-3 obiadokolacje,
-pilot BP Maltur na całej trasie
-przewodnik lokalny
-wstępy do obiektów wyszczególnionych w programie,
-bilety wstępu do teatru Roma
-ubezpieczenie NNW uczestników

Program jest ramowy, kolejność poszczególnych punktów lub niektóre
godziny mogą ulec zmianie

Drugi dzień
Śniadanie w obiekcie noclegowym
Przejazd do Zamku Królewskiego
Ok. 10:25 zwiedzanie Zamku KrólewskiegoNiegdyś rezydencja królów i siedziba Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów
– dzisiaj muzeum, ale także ośrodek edukacji, kultury i sztuki otwarty dla szerokiej publiczności,
miejsce ważnych uroczystości państwowych.
Jako rekonstrukcja wpisany jest, wraz z kompleksem Starego Miasta, na światową listę dziedzictwa kulturowego
UNESCO.
Rezerwacja do potwierdzenia
13:00 zwiedzanie Muzeum Chopina w Warszawie , Szóstego kwietnia 2010 r.
w samo południe pierwsi zwiedzający przekroczyli próg nowego Muzeum Fryderyka Chopina. a chwilę później...
wkraczali w świat Fryderyka, jakiego jeszcze nie znali. Nowe Muzeum w Pałacu Ostrogskich
to właściwie jedenaście różnych muzeów o różnorodnych założeniach ekspozycyjnych.
Wszystkie multimedialne, interaktywne, nastawione na indywidualnego odbiorcę.
Rezerwacja do potwierdzenia
16:00 –obiadokolacja w Warszawie_
NOCLEG W WARSZAWIE /pokoje 2-3 osobowe z łazienkami/

Trzeci dzień
10:30 Stadion Narodowy - Poczuj się wyjątkowo, tak jak czują się nasi wyjątkowi goście. Poznaj trasy,
którymi poruszają się fani piłki w czasie meczu, odwiedź również strefę VIP, wejdź do loży VIP i
przekonaj się, jaki jest z niej widok. Sprawdź, w jakich warunkach przebierają się piłkarze przed
meczem oraz jak pracują dziennikarze w czasie imprez. Rezerwacja do potwierdzenia
12:30 Następnie udamy się do - ogrodów na dachu Zaprojektowany przez architekta krajobrazu Irenę Bajerską ogród na
dachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie został otwarty 12 czerwca 2002 r.
14:00 Sejm Możliwe jest zwiedzanie: galerii Sali Posiedzeń Sejmu, hallu głównego (makieta kompleksu budynków sejmowych, tablica upamiętniająca posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, tablica
upamiętniająca parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, gablota z laskami marszałkowskimi), Sali Kolumnowej, Korytarza Marszałkowskiego. W Senacie Podczas godzinnej wycieczki przewodnicy:
przybliżają historię polskiego parlamentu wyjaśniają, jak funkcjonuje współczesny parlament, jak powstaje ustawa
zapoznają gości z codzienną pracą, obowiązkami i prawami parlamentarzystów, odpowiadają na pytania w sprawach,
które wzbudzają szczególne zainteresowanie.
Rezerwacja do potwierdzenia
16:00 – obiadokolacja w Warszawie_
17:20_- 19:00 Centrum Nauki Kopernik - Centrum Nauki Kopernik – centrum nauki założone w 2005 w Warszawie,
którego celem jest promowanie i popularyzacja nowoczesnej komunikacji naukowej.
Rezerwacja do potwierdzenia
19:30 wyjazd w drogę powrotną na miejsce zbiórki dnia poprzedniego

Formularz zapytania o wycieczkę

