
 

 

WYCIECZKA DO 

WARSZAWY 

+ BYDGOSZCZ  

 
Program 4 dni: 

 

 

1 dzień  

Wyjazd z Wrzosowa nad ranem (ok. godz. 04:00); wyjazd w kierunku Warszawy; po drodze – 

przystanek w Bydgoszczy: udział w grze miejskiej na starówce ph. „URATUJ BRDĘ!”:  
 

Bydgoszcz od wieków związana jest z rzeką Brdą. Miasto 

rosło w siłę dzięki lokalizacji przy ważnej drodze wodnej.  

Od XVI wieku w mieście działał wielki port śródlądowy, z 

którego wypływały statki, a później również barki z 

towarem. Od kilku lat rzeka i odnowione bulwary spełniają 

funkcje głównie turystyczne przyciągając rzesze turystów! 

Niestety, od kilku miesięcy panuje wielka susza i rzeka 

wysycha – wykonajcie wszystkie zadania i odnajdźcie fiolki 

z wodą, które zasilą BRDĘ !!! 
  

Dalszy przejazd do Warszawy; od popołudnia - początek zwiedzania stolicy Polski: 

kilkugodzinne zwiedzanie Centrum Nauki „KOPERNIK” (UWAGA: atrakcja dostępna jedynie 

po potwierdzeniu rezerwacji grupowej w tym dniu lub w kolejnych po otwarciu systemu 

rezerwacyjnego na ok. 4 miesiące przed terminem wyjazdu! W innym przypadku – zwiedzanie 

alternatywne innego obiektu, np. Muzeum Chopina, siedziby Polskiego Radia, itp. – do 

ustalenia); krótki spacer po ogrodach na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej; wieczorem 

przyjazd do Ośrodka; zakwaterowanie; kolacja; nocleg. 

 
2 dzień 

Śniadanie; drugi dzień zwiedzania Warszawy: przejazd na Stare 

Miasto – zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Królewskiego, 

Placu Zamkowego (m.in. Kolumna Zygmunta), spacer wzdłuż 

barbakanu (m.in. pomnik Małego Powstańca) do Rynku Starego 

Miasta, dalszy spacer Traktem Królewskim (m.in. Krakowskie 

Przedmieście, Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac Prezydencki, Nowy 

Świat); Łazienki Królewskie – spacer po znanym warszawskim 

Parku (obiekty zabytkowe zwiedzane z zewnątrz); pod wieczór 

powrót do Ośrodka; obiadokolacja; nocleg. 

 



 
 

3 dzień 

Śniadanie; trzeci dzień zwiedzania Warszawy: kilkugodzinna 

wizyta z przewodnikiem w Muzeum Historii Żydów Polskich 

„POLIN”; Pałac Kultury i Nauki – wjazd windą na taras 

widokowy na XXX piętrze; czas wolny w centrum 

handlowo-rozrywkowym „Złote Tarasy”; pod wieczór 

powrót do Ośrodka; obiadokolacja; nocleg. 

 

4 dzień 

Śniadanie; wykwaterowanie; ostatni dzień zwiedzania stolicy 

Polski: Wilanów – zwiedzanie z przewodnikiem wnętrz 

Pałacu oraz spacer po parku kompleksu parkowo-

pałacowego; przejażdżka warszawskim metrem; obiad; po 

południu wyjazd w drogę powrotną; powrót do Wrzosowa w 

późnych godzinach wieczornych (do ok. godz. 23:00 / 24:00). 
 

 

 

Termin: MAJ 2020 (do ustalenia) 
 
 

 

Cena:  przy min. 50 uczestnikach płacących 689 zł 

          przy min. 45 uczestnikach płacących 725 zł 

         przy min. 40 uczestnikach płacących 765 zł 

 

 

Świadczenia zawarte w cenie: 

• Transport autokarem turystycznym (DVD, barek, klimatyzacja, uchylne fotele). 

• 3 noclegi w Ośrodku Wycieczkowym w okolicach Warszawy - pokoje ok. 3-5 osobowe z 

własnymi łazienkami: prysznic / WC. 

• Wyżywienie: 3 śniadania, 1 obiad (drugie danie z napojem), 2 obiadokolacje, 1 kolacja. 

• Ubezpieczenie NNW do 10’000 zł. 

• Opieka i komentarz pilota. 

• 4 opiekunów GRATIS. 

• Podatek VAT. 

• Wszystkie programowe bilety wstępu oraz wymagani przewodnicy lokalni. 

 

 

Ponadto istnieje możliwość: 

• Organizacji dodatkowych posiłków.  

• Obniżenia kosztów imprezy np. poprzez zmniejszenie liczy atrakcji z płatnymi biletami 

wstępu, itp. 

• Modyfikacji programu krajoznawczego.  
 

 



 

 

 

 

UWAGA! 

Rezerwacji noclegów w Warszawie na okres kwiecień-czerwiec należy dokonywać z 

minimum 6-8 miesięcznym wyprzedzeniem!  

Układ zwiedzania poszczególnych atrakcji jest orientacyjny i może ulec zmianom 

związanym z dostępnymi terminami rezerwacji grupowych. 

Po potwierdzeniu udziału grupy wymagana zaliczka w kwocie: ok. 150 zł / os.  

 

 

 

 

Wspieramy koszalińską kulturę!  

EXODOS - sponsor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 
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