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1 dzień 
 
Wyjazd z miejsca zbiórki w Racimierzu o godz. 5:00 i  w  Stepnicy o godz. 6:00, przejazd do Warszawy. (I 
autokar: Racimierz, Stepnica; II autokar: Stepnica). Po drodze przerwa na obiad. Przyjazd do Warszawy. 
Wizyta w Pałacu Kultury i Nauki, zwiedzanie Muzeum Techniki i wjazd na taras widokowy. Następnie spacer 
po placu Defilad i przejazd na kolację. Czas wolny w Złotych Tarasach. Wieczorem zakwaterowanie w 
hostelu i nocleg. 
 
2 dzień 
 
Po śniadaniu zwiedzimy Centrum Nauki Kopernik, gdzie wykonamy wiele ciekawych eksperymentów                       
Następnie wejdziemy na dach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie znajduje się ogromny ogród – 
oraz platforma widokowa, skąd można podziwiać widok na prawobrzeżną część Warszawy ze Stadionem 
Narodowym. Następnie obiad i spacer po Królewskich Łazienkach. Na koniec zobaczymy z zewnątrz Sejm RP. 
Czas wolny i kolacja. Powrót do hostelu na nocleg. 
 
3 dzień 
 
Po śniadaniu zwiedzimy Muzeum Powstania Warszawskiego. Następnie udamy się na zwiedzanie z 
przewodnikiem. Zobaczymy Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta, Katedrę św. Jana, Zamek Królewski, 
fontannę z Syrenką, Barbakan, historyczne place Krasińskich, Plac Teatralny, Plac Piłsudskiego oraz Pomnik 
Nieznanego Żołnierza. Przejdziemy się również po Krakowskim Przedmieściu – najbardziej reprezentacyjnej 
dzielnicy Warszawy. Następnie obiad i przejazd na prawobrzeżną część Warszawy – na Pragę, gdzie 
zwiedzimy ZOO. Przejazd na zwiedzanie Stadionu Narodowego - będziemy mogli na własne oczy zobaczyć 
„dom polskiej reprezentacji” - miejsce gdzie odbywają się ważne widowiska sportowe, muzyczne i 
kulturalne – zwiedzanie wnętrz. Powrót do centrum metrem. Następnie kolacja i zakwaterowanie w 
hostelu. Nocleg. 



 
4 dzień 
 
Po śniadaniu i wykwaterowaniu i odebraniu suchego prowiantu, przejazd do pięknego Wilanowa, gdzie 
będziemy podziwiać z zewnątrz barokowy Pałac Królewski. Następnie wyjazd w drogę powrotną. Po drodze 
przerwa na obiad. Przyjazd na miejsce zbiórki ok. godz. 22:00. Zakończenie wycieczki. 
 
 
Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.  
Istnieje możliwość modyfikacji programu. 
 
Łączna cena wycieczki za udział 2 grup autokarowych (40 uczniów + 3 opiekunów w każdym autokarze) 
zawiera: 
 
- transport komfortowym autokarem 
- zakwaterowanie w hostelu (pokoje wieloosobowe, wspólne łazienki) 
- wyżywienie: śniadania, obiady i kolacje 
- ubezpieczenie NNW 
- opłaty drogowe i parkingowe 
- opiekę pilota 
- bezpłatny udział opiekunów 
- programowe bilety wstępu 
- podatek VAT 
 
 

Kontakt: Małgorzata Wiśniewska, tel. 516 003 666/91 421 06 63 
e-mail: info@anawatour.pl 

 


