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Warszawa  

Szlakiem Legend i Bajek i sala zabaw 
 

 

 

 

 

Kto ufundował Warszawę? Dlaczego dzwon Kanonia nie dzwoni? 

Skąd wzięła się nazwa Warszawy? Jak dawniej w stolicy 

przewidywano pogodę? Na te pytania znajdziemy odpowiedź w trakcie 

spaceru po Starym Mieście. 

Sugerowany program:  

Wyjazd w godzinach porannych.  

Przejazd do Warszawy.  

 Spacer z przewodnikiem po Starym Mieście: Plac Zamkowy – 

Dziedziniec Zamku Królewskiego – ul. Świętojańska – Plac 

Kanonia – Góra Gnojna – Rynek Starego Miasta – ul. Piwna – 

Pomnik Małego Powstańca.  

W trakcie spaceru dzieci poznają bajki i legendy Warszawy: np. 

,, Szabla króla Zygmunta”, ,,Duch Barbary Radziwiłłówny i 

lustro Mistrza Twardowskiego”, ,,O kamiennym niedźwiedziu”, 

,, Cudowna figura Chrystusa u Fary”, ,,Dzwon na Kanonii”, 

,,Wars i Sawa”, ,,Syrenka Warszawska”, czy ,,Bazyliszek”. 

 Sala Zabaw – nowoczesna dwupoziomowa sala zabaw z 

atrakcjami na najmłodszych. Atrakcje obietku:  młyn, piracki 
statek, skacząca wieża, duży małpi gaj z mnóstwem miękkich 
przeszkód, krętych zjeżdżalni i z domkiem na drzewie. W tyle 
sali zabaw zlokalizowany jest korytarz krzywych luster i kręty 
labirynt – (czas zabawy 2h)  

Powrót do miejsca podstawienia w godzinach popołudniowych.    

 

 W trakcie dnia możliwość rezerwacji dwudaniowego obiadu – 

dodatkowo płatnego ok. 30-40 zł/os. (do potwierdzenia przy 

podpisaniu umowy) 

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE. 

Ceny biletów wstępu potwierdzamy przy podpisaniu umowy oraz przy 

dopłacie do wycieczki.  

ZALICZKA:  50zł/os  

Cena obejmuje: 

 Przejazd autokarem; 

 Opłaty drogowe, 

parkingi; 

 Opieka pilota wycieczek  

na całej trasie;  

 Obsługa przewodnika 

warszawskiego;  

 Miejsca gratis dla opieki; 

 Realizacja programu; 

 Wstęp do sali zabaw; 

 Podatek VAT. 
Liczba dzieci 
+ opieka 

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

Cena 
podstawowa 

140 zł/os 125 zł/os 110 zł/os 105  zł/os 
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Dodatkowo lub zamiennie do programu proponujemy: 

 Wilanów – zwiedzanie Muzeum Pałacu Króla Jan IIII Sobieskiego 

połączone z zajęciami edukacyjnymi; 

 Łazienki Królewskie – zwiedzanie Pałacu na Wyspie; 

 Wizyta w Pijalni Czekolady Wedla – warsztaty zdobienia 

pierników; 

 Spektakl dla dzieci w jednym z warszawskich teatrów; 

 Wizyta na kręgielni- 1-godzinna gra dla każdego; 

 Manufaktura Cukierków – warsztaty produkcji lizaków oraz pokaz 

ręcznego wytwarzania cukierków; 

 Centrum Nauki Kopernik; 

 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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