
WYCIECZKA - warszawa- 3 dni

Dzień 1
Wyjazd z Opola we wczesnych godzinach porannych do Warszawy. Zwiedzanie stolicy 
z przewodnikiem rozpoczniemy od Starego Miasta. Zobaczymy: Zamek Królewski, Plac
Zamkowy – kolumna Zygmunta oraz legenda o Warsie i Sawie, ul. Świętojańska, Archikatedra
Św. Jana, Kanonie – dzwon, który spełnia życzenia, Rynek Starego Miasta – legendy 
o Bazyliszku oraz  Syrence, mury miejskie, pomniki: Małego Powstańca i Szewca Jana
Kilińskiego. Przejdziemy również Krakowskich Przedmieściem, gdzie zobaczymy pomnik
Adama Mickiewicza, Pałac Prezydencki, hotel Bristol, Grób Nieznanego Żołnierza oraz ogród
Saski. Zwiedzanie zakończymy wjeżdżając na 30 piętro Pałacu Kultury i Nauki. 
Przejazd do ośrodka i obiadokolacja. 
 
Dzień 2
Po śniadaniu udajemy się do Centrum Nauki Kopernik, które inspiruje do  obserwacji,
doświadczania, zadawania pytań i  poszukiwania odpowiedzi. Obejrzymy pokazy naukowe,
pokazy w Teatrze Wysokich Napięć, spektakle w Teatrze Robotycznym oraz wystawy stałe. 
Po obiedzie udamy się do Łazienek Królewskich aby zobaczyć m.in. Pałac na wyspie, Starą
Pomarańczarnię, pomnik Chopina i Belweder. Kolacja w ośrodku.
 
Dzień 3
Po śniadaniu udamy się do Stacji Muzeum, która gromadzi zabytki techniki kolejowej, takie 
jak tabor kolejowy, elementy infrastruktury kolejowej, a także pamiątki związane z historią
kolejnictwa w Polsce. Weźmiemy udział w lekcji muzealnej "Lekcja w pociągu pancernym" -
lekcja historii w niepowtarzalnej scenerii pociągu pancernego z czasów II wojny światowej.
Ostatnim punktem wycieczki będzie   Stadion PGE Narodowy, który zwiedzimy trasą
„Piłkarskie emocje” wraz z punktem widokowym na górnej trybunie stadionu  Po obiedzie
powrót do Opola.

- przejazd autokarem
- realizację programu wycieczki, bilety wstępu
- zakwaterowanie: 2 noclegi, pokoje wieloosobowe
- wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiady, 1 obiadokolacja, 1
kolacja
- ubezpieczenie NNW
- bezpłatny udział 1 opiekuna / 15 dzieci

cena obejmuje:

Biuro turystyki "wesoły autobus" S.C. M. krupiński, M. Krupińska
46-022 Luboszyce, ul. Jodłowa 15, NIP: 9910530254, REGON: 384481980

 

WWW.WESOLYAUTOBUS.PL
BIURO@WESOLYAUTOBUS.PL

+ 48 512 115 106

cena >35 dzieci

555 ZŁ
>40 dzieci

525 ZŁ
>45 dzieci

499 ZŁ

rok szkolny 2019/2020

Uwaga! Program jest ramowy i może ulec zmianie.

program wycieczki


