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Zimowa stolica 

 

UWAGA: Królewski Ogród Światła czynny do 26 lutego 2023 roku 

Sugerowany program:  
Wyjazd w godzinach porannych. 

Przejazd do Warszawy.  

 

 Wizyta w kinie – seans 2d ( tytuł seansu do potwierdzenia w 

zależności od dostępnego repertuaru ) 

 Wizyta w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w 

Wilanowie.  

Udział w lekcji historycznej np. ,,Królewska rodzina” lub 

,,Wizyta u Króla” lub ,,Wizyta u Królowej” ( lekcja dostosowana 

do wieku grupy). 

Poznajemy życie członków rodziny królewskiej, która 

zamieszkiwała pałac w Wilanowie. Podczas lekcji uczniowie 

zwiedzają m.in. apartamenty królewskie, biała sala, galerię 

ogrodów czy biblioteka królewska .  

 

 Królewski Ogród Światła - spacer po Magicznym Ogrodzie 

Króla, gdzie znajdziecie dwumetrowe dmuchawce, gigantyczne 

biedronki i wieeeelgachne motyle. A wszystko to ułożone z setek 

tysięcy kolorowych światełek! Tuż obok, w Ogrodzie Wyobraźni 

przygotowano ciekawe pokazy – gdzie muzyka klasyczna 

ilustrowana jest tańcem światła. 

 

Powrót do miejsca podstawiania w godzinach popołudniowych. 

 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE. 

ZALICZKA:  50 zł/os  

Ceny biletów wstępu potwierdzamy przy podpisaniu umowy  oraz przy dopłacie do 

wycieczki.    

 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 

 

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 

–    55,00   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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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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