Warszawa (3 dni)

DZIEŃ 1 -

09 wrzesień

WILANÓW

Godz. 03.00 zbiórka Głogów, parking TESCO ,wyjazd do Warszawy
Przejazd do Wilanowa. Godz. 12:30/13:30 zwiedzanie w 2 grupach Pałacu Króla Jana III według trasy
edukacyjnej pt.: Historia i symbolika pałacowych wnętrz: Spacerując po najstarszej części pałacu,
poznamy jego historię i jego twórców: malarzy, rzeźbiarzy, architektów, oraz jego słynnego właściciela
– króla Jana III. Podejmiemy dyskusję o znaczeniach mitologicznych odwołań w symbolice wnętrz
wilanowskiego pałacu (zwiedzanie w 2 podgrupach). Następnie indywidualny spacer po królewskich
ogrodach, które stanowią wspaniałą oprawę pałacu w Wilanowie. Od wschodu do pałacu przylega
dwupoziomowy ogród barokowy. Na północy i południu rozciągają się malownicze ogrody
krajobrazowe zwane angielskimi. Przejazd do Konstancina zakwaterowanie, obiadokolacja, i nocleg

DZIEŃ 2 - 10 wrzesień

WARSZAWA

Po śniadaniu przejazd do centrum Warszawy.
Godz. 10:00/10:30 wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich ( w 2 podgrupach). Zwiedzanie
tematyczne pt. Opowieść o Żydach polskich w XX wieku – spacer z przewodnikiem (1,5 godziny)
obejmujący zwiedzanie 3 ostatnich galerii wystawy stałej poświęconych okresowi międzywojennemu, II
wojnie światowej, Zagładzie i okresowi powojennemu ( zwiedzanie muzeum w 2 podgrupach).
Godz.14:00 spacer po Łazienkach Królewskich z wstępem do Pałacu na Wyspie ( w 2 podgrupach).
Wizyta na Cmentarzu Powązkowskim, najsłynniejszej, polskiej nekropolii.
Spacer po Starym Mieście: Archikatedra św. Jana Chrzciciela, Barbakan, Pomnik Syreny. Plac
Marszałka J. Piłsudskiego, Grób Nieznanego Żołnierza. Powrót do Konstancina na kolacje i nocleg
DZIEŃ 3 - 11 wrzesień

WARSZAWA

Po śniadaniu przejazd do centrum Warszawy.
Godz. 10:00/10:30 zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego ( w 2 podgrupach). Spacer z
przewodnikiem po Krakowskim Przedmieściu – jednej z reprezentacyjnych ulic w Warszawie. Przy ulicy
mieści się m.in.: Pałac Prezydencki, pomnik Adama Mickiewicza. Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta.
Godz. 13:30 zwiedzanie z przewodnikiem wnętrz Zamku Królewskiego ( w 2 podgrupach). W miarę
możliwości czasowych panorama Warszawy z XXX piętra Pałacu Kultury i Nauki – najwyższego
budynku w Polsce
Ok. 16:30-17:00 wyjazd w drogę powrotną do Głogowa. Zakończenie imprezy w godz. nocnych.

TERMIN:
09.09 - 11.09.2017 sobota - poniedziałek
CENA:
399 zł dla członków SITMN lub 485 zł dla pozostałych osób / bez wstępów /
540 zł dla członków SITMN lub 626 zł dla pozostałych osób / z biletami wstępu /
Pierwszeństwo w zapisach mają członkowie SITMN. Osoby nie będące członkami SITMN będę
zapisywane na listę rezerwową i ich udział w wycieczce będzie możliwy w przypadku wolnych miejsc.
Cena obejmuje:
• 2 noclegi w zajeździe w Konstancinie, pokoje 2,3-osob. z łazienką
• 2 śniadania i 2 ciepłe kolacje,
• Opieka pilota
• Usługi przewodnika miejskiego w 2 i 3 dniu wycieczki
• Ubezpieczenie NNW( suma gwarancyjna10 tys. PZU).
UWAGI:
1. Cena nie obejmuje biletów wstępu (obowiązkowe), których ceny dla 1 osoby są następujące (na
dzień 30.11.2016):
• Wilanów-pałac – bilet + obsługa – 25 zł
• Zamek Królewski –bilet + słuchawki 35 zł
• Łazienki (park+Pałac na Wyspie+przewodnik) – 28 zł
• Muzeum Historii Żydów – bilet + przewodnik 23zł
• Muzeum Powstania Warszawskiego (bilet +przewodnik) – 15 zł
• Wjazd na taras Pałacu Kultury – bilet 15 zł
• Stadion Narodowy – opcjonalnie w miarę wolnych miejsc
2. Wejścia grupowe do Wilanowa i Zamku Królewskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego,
Muzeum Historii Żydów wymagają rezerwacji z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.
3. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie ze względu na dostępność rezerwacji wejść
grupowych.

Cena obowiązuje przy kalkulacji dla min 45 osób

