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Warszawa  
Teatr Syrena + Centrum Nauki Kopernik 

 

 

Sugerowany program:  

Wyjazd w godzinach porannych. 

Przejazd do Warszawy.  

 Udział w spektaklu muzyczny pt. Dzieci z Bullerbyn 

Familijny spektakl wiernie oddający klimat powieści Astrid 

Lindgren. Zwariowane przygody paczki przyjaciół z Bullerbyn, 

dużo muzyki, tańca i okazji do wspólnego, serdecznego śmiechu.      

Opowieść o małych, wszędobylskich mieszkańcach sympatycznej 

osady Bullerbyn zna niemal każdy, bo powieść Astrid Lindgren to 

szkolna lektura a zarazem jedna z ukochanych książek dzieciństwa 

wielu pokoleń. Teraz dziadkowie, rodzice i dzieci mogą obejrzeć jej 

sceniczną wersję na deskach naszego teatru. Na przedstawienie 

zapraszamy dzieci od lat 5. 

Czas trwania - 100 minut z przerwą 

 

 Wizyta w Centrum Nauki Kopernik - w Koperniku znajdziesz  

około 400 eksponatów, a także przestrzeń warsztatową Majsterni 

oraz dwa niezwykłe teatry – Teatr Robotyczny i Teatr Wysokich 

Napięć.  

 

Powrót do miejsca podstawiania w godzinach popołudniowych. 

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE. 

Ceny biletów wstępu potwierdzamy przy podpisaniu umowy oraz przy dopłacie 

do wycieczki.    

ZALICZKA:  65 zł/os  

Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem np. Stare Miasto / Łazienki; 

 Możliwość rezerwacji innego spektaklu w Teatrze Syrena; 

 Rezerwacja spektaklu np. w Teatrze Lalka, Teatrze Buffo, Teatrze Capitol lub Teatrze 

Kamienica; 

 Zwiedzanie kulis po spektaklu w Teatrze Lalka; 

 Warsztaty tworzenia lizaków lub słodkości w Manufakturze Cukierków; 

 

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczki 

na całej trasie;  

 Miejsca gratis dla opieki 

 Podatek VAT. 

Cena nie zawiera biletów 

wstępu płatne dodatkowo 

–    71,00   zł/os  

Liczba dzieci + 
opieka 

30-35 + 3 36-39 + 3 40-45 +3 46 – 50 + 4 51-55 + 4 

Cena   
podstawowa 

120 zł/os 105 zł/os 90 zł/os 85  zł/os 80 zł/os 
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 Wizyta w kinie standardowym lub kinie 6D; 

Pytania o aktualne ceny proponowanych wyżej miejsc prosimy 

kierować indywidualnie do biura- telefonicznie lub mailowo, a my 

dostosujemy program do Państwa potrzeb. 

 Postoje podczas przejazdu uzależnione są od czasu pracy kierowcy i sytuacji 

drogowych. 

 Kalkulacje dotyczą grup z województwa mazowieckiego z okolic 
Piaseczna/Warszawy. Jeśli jesteś z innego miasta poinformuj nas o tym- kalkulacja 
może wyglądać wtedy inaczej niż powyżej.  

 Cena wycieczki dla grup powyżej 55 uczniów oraz poniżej 30 kalkulowana jest  
indywidualnie na życzenie klienta. Prosimy o kontakt z biurem. 

 Do wycieczki możliwe jest dokupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
(standard, rozszerzenia o choroby przewlekłe, rozszerzenia o covid), jeśli jesteś 
zainteresowany takim ubezpieczeniem prosimy o kontakt z biurem. Polisa może być 
wystawiona wyłącznie w dniu podpisania umowy .  

 Biuro podróży podpisuje umowę z Pełnomocnikiem/Reprezentantem grupy, który 
posiada stosowne pełnomocnictwa od grupy lub w przypadku dzieci – od prawnych 
opiekunów małoletnich.  

 Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej 
zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.  
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