Ramowy program wycieczki

WARSZAWA

3 dni

termin: 19.06-21.06/2017
I DZIEŃ: 19.06.2017


godz. 01.00 wyjazd z miejsca zbiórki -Zespół Szkół w Januszkowicach -Januszkowice 60
przejazd do Warszawy – czas przejazdu ok. 7 godz.



godz.08:30 spotkanie z przewodnikiem -zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego



godz. 08:.40, godz. 09.00 -wejście grup czas zwiedzania ok 2 godz.



godz.11.00 spotkanie z przewodnikiem zwiedzanie Warszawy w programie :



Zespół Pałacowo-Parkowy w Łazienkach: spacer po parku, Pałac na Wyspie, Pałac
Myślewicki, Stara Pomarańczarnia, Pomnik Chopina, Pomnik Piłsudskiego, Belweder



Powązki Wojskowe



ok. godz. 17.00 przejazd w kierunku bazy noclegowej



adres: Hotel „Perła Leśna” Nadarzyn ul. Leśna 1



godz. 18.30 - obiadokolacja



nocleg

II DZIEŃ: 20.06.2017


godz. 07.00 – 07:30 śniadanie w miejscu zakwaterowania



godz.08:15 wyjazd z bazy noclegowej -przejazd do centrum Warszawy



godz. 09.40 -spotkanie z przewodnikiem -zwiedzanie budynku Sejmu



godz.11:45 zwiedzanie Stadionu Narodowego -trasa „Piłkarskie Emocje”



godz.13:20 wejście do Centrum Nauki Kopernik



godz.16:00 Planetarium seans „Astronauta 3D' /wejście dodatkowe płatne -20 zł/osobę/



godz.17.00 zbiórka grupy -przejazd do bazy noclegowej



godz.18.30 obiadokolacja

 nocleg
III DZIEŃ : 21.06.2017


godz. 08.00 - śniadanie w miejscu zakwaterowania



wykwaterowanie grupy



godz.09.45 spotkanie z przewodnikiem dalszy ciąg zwiedzania – w programie:



godz.10:00 Zamek Królewski



piesze zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem- czas zwiedzania do 4 godz. w programie:
ul. Świętojańska, Archikatedra Św. Jana, Kanonie, Rynek Starego Miasta, mury miejskie,
pomniki Małego Powstańca i Szewca Jana Kilińskiego, Krakowskie Przedmieście, pomnik
Adama Mickiewicza, kościół Św. Krzyża, pomnik Mikołaja Kopernika,Hotel Bristol



Grób Nieznanego Żołnierza – zmiana warty, ogród Saski, Teatr Wielki Opery i Baletu,



przejście pod Pałac Kultury i Nauki – wjazd na XXX piętro – taras widokowy



Złote Tarasy (możliwość posiłku przed wyjazdem w drogę powrotną-we własnym zakresie)



ok. godz. 18.00 - wyjazd w drogę powrotną



przewidywany przyjazd grupy do Jasła ok godz. 01.00

CENA 460 ZŁ/OS. (GRUPA 40 UCZESTNIKÓW) + 20 zł Planetarium
Cena zawiera:



przejazd autokarem



2 noclegi – pokoje 3 osobowe z łazienkami



2 śniadania (w formie bufetu), 2 obiadokolacje (serwowane)



przewodnik 2 dni



bilety wstępów do obiektów wymienionych w programie



parkingi



ubezpieczenie NNW



opieka pilota/przedstawiciela Biura Turystycznego JOLANDA na całej trasie

