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„Poznaj Polskę” NARODOWE SKARBY WARSZAWY 

Wycieczka trzydniowa w terminie 09-11.05.2022   
 

Program ramowy wyjazdu: 

1 dzień – 09.05.2022 /poniedziałek/ Wyjazd w godzinach porannych. Przyjazd do WARSZAWY i rozpoczęcie 

zwiedzania od  Muzeum Wojska Polskiego,  w programie wystawa plenerowa poświęcona walkom podziemnej 

Polski przeciwko niemieckim najeźdźcom. Następnie zobaczymy historyczne centrum stolicy, które dzięki znakomitej 

odbudowie po II wojnie światowej znalazło się jako jedyny zrekonstruowany obiekt na liście światowego dziedzictwa 

kultury UNESCO. Podczas spaceru zobaczymy Arsenał, miejsce słynnej akcji Szarych Szeregów z 1943r., znajdziemy 

się na Rynku i pod pomnikiem Syrenki, zobaczymy Barbakan, mury obronne, Pomnik Małego Powstańca, Kolumnę 

Zygmunta wraz z Zamkiem Królewskim. Przejazd na zakwaterowanie, obiadokolację i nocleg  

2 dzień – 10.05.2022 /wtorek/ Po śniadaniu przejazd na dalsze zwiedzanie WARSZAWY. Przejedziemy do 

Muzeum Narodowego, w którym na wystawie o starożytności zobaczymy eksponaty – efekt pracy polskich 

archeologów  

w Egipcie pod kierownictwem prof. Michałowskiego a w dziale malarstwa podziwiać będziemy najlepsze polskie 

obrazy Gierymskiego, Chełmońskiego, Malczewskiego, Fałata, Kossaka czy samego Jana Matejki z słynną „Bitwą 

pod Grunwaldem” na czele. Następnie w programie Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja 

Królów Rzeczypospolitej. Dalszy spacer zaprowadzi nas do Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie, gdzie zapoznamy 

się z jej pracą naukową i dowiemy jak wielkie znaczenie dla nauki miały jej odkrycia. Nieopodal zobaczymy 

sugestywny pomnik Powstania Warszawskiego i kanały, którymi ewakuowali się powstańcy ze Starego Miasta. 

Zwiedzanie zakończymy przy Muzeum więzienia Pawiak, które znakomicie przybliży nam tragiczne losy 

warszawiaków podczas okupacji. Powrót na obiadokolację i nocleg 

3 dzień – 11.05.2022 /środa/ Po śniadaniu wykwaterowanie. Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Tutaj 

zapoznamy się z historią miasta w trakcie okupacji podczas II wojny światowej i prześledzimy 63-dniowe zmagania 

bohaterskich polskich żołnierzy podczas walk przeciw hitlerowskim okupantom. Wizyta w Centrum Nauki 

Kopernik. Pobyt tutaj pozwala nam na zgłębienie tajnik nauki i wiedzy a samodzielne eksperymenty i doświadczenia 

w znakomity sposób przybliżą dzieciom różne zagadnienia z dziedziny fizyki, chemii, optyki oraz innych działów 

nauki. Przyjazd na miejsce zbiórki i zakończenie wycieczki ok. 22.00 

Cena wycieczki wynosi 39.200 zł  
 

Świadczenia:  
Transport: autokar turystyczny na 75 miejsc 

Zakwaterowanie: 2 noclegi w hostelu a&o Warsaw Wola 

Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje 

Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A. 

Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji. 

Opieka pilota, realizacja programu turystycznego.  

 

Kalkulacja dotyczy grupy 70 uczniów + 5 opiekunów, razem 75 os.  

Uwagi! Kolejność realizacji programu może ulec zmianie w zależności od dokonanych rezerwacji, godzin otwarcia 

obiektów i zasad zwiedzania. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w trakcie wyjazdu dostęp do niektórych 

zwiedzanych miejsc może być ograniczony, a ramowy program wycieczki zmodyfikowany. 


