
          

     

 

WARSZAWA VIP 

 
Ramowy program wycieczki 

11.09.2020 (piątek): Wyjazd z Opola o 5.00 (plac Agra).  Po przyjeździe do Warszawy 

spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie najstarszej zabytkowo nekropolii Warszawy – 

Cmentarza Powązkowskiego z pomnikami najwybitniejszych polaków. Obiad. Pałac Kultury 

i Nauki, wjazd na 30 – dziestkę. Następnie przejazd do Łazienek (Pałac na Wyspie, Pomnik F. 

Chopina, Belweder). Zwiedzanie Zamku Królewskiego z przewodnikiem. Zakwaterowanie 

w hotelu. 20:00 – 02:00 obiadokolacja integracyjna z zabawą przy muzyce – DJ.  Nocleg. 

12.09.2020 (sobota): Śniadanie. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: m.in. Starego Miasta 

(Warszawska Syrenka, Katedra Św. Jana, Rynek Starego Miasta, Plac Zamkowy, Plac 

Teatralny, Krakowskie Przedmieście). Obiad. Chwila czasu wolnego i dalsze zwiedzanie:  

Kościół Akademicki św. Anny, Plac Radziwiłłów, Grób Nieznanego Żołnierza, Plac 

Potockich. Przejazd na Stadion Narodowy i zwiedzanie trasą „poczuj się jak VIP”. Powrót do 

hotelu. Obiadokolacja integracyjna (szwedzki bufet) w klubie Retro (rezerwacja klubu na 

wyłączność w godz. 20:00-24:00). W stylizowanym na szalone lata 20 klubie znajdują się  

2 tory bowlingowi i inne gry towarzyskie: rzutki, cymbergaj, piłkarzyki. Nocleg. 

13.09.2020 (niedziela): Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie Muzeum Powstania 

Warszawskiego, otwartego w przeddzień 60 rocznicy wybuchu powstania, które jest hołdem 

warszawiaków wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę. W miarę 

możliwości czasowych czas wolny na spacer po mieście. Obiad. Przejazd do Wilanowa – 

zwiedzanie: Pałac Króla Jana III Sobieskiego oraz ogrody pałacowe. Wyjazd w drogę 

powrotną. Przyjazd do Opola ok. 23:30. 

Uwaga! Program imprezy jest ramowy i kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie w zależności od 

potwierdzonych rezerwacji wstępów. Większość wstępów w Warszawie wymaga bardzo wczesnych rezerwacji, 

zatem prosimy o wskazanie z których atrakcji grupa chciałaby skorzystać!!! 

 

Świadczenia zawarte w cenie: 

 Przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, wc) 

 2 noclegi w  hotelu w Warszawie lub okolicach, pokoje 2 osobowe z łazienkami i wc, 

 wyżywienie: 2 śniadania, 3 obiady, 1 uroczysta obiadokolacja z DJ, 1 kolacja w formie bufetu w klubie  

 Opieka pilota i lokalnych przewodników, Ubezpieczenie NNW, podatek VAT 

 Bilety wstępu: Muzeum Powstania Warszawskiego + przewodnik,  Stadion Narodowy (trasa: poczuj się jak VIP), 

Wjazd na 30- tkę do PKiN, Zamek Królewski, Pałac i Ogrody w Wilanowie  

 

 

 


