
Zimowe HITY 
– wycieczki szkolne 2016

TO TRZEBA ZOBACZYĆ!
Tylko teraz Warszawa przybiera tak bajkowy, przepiękny wygląd. 
Na Placu Zamkowym błyszczy najpiękniejsza choinka w mieście. 
Cały Trakt Królewski i okoliczne ulice zachwycą świątecznymi 
barwami. To warto zobaczyć !!!

 1.   WARSZTATY W WEDLU, WARSZAWA W BLASKU ŚWIĄTECZNYCH OZDÓB 

spotkanie w Pijalni Czekolady WEDEL, warsztaty: dekorowanie białą czekoladą dwóch pierniczków  
w kształcie serca, poczęstunek gorącą mleczną czekoladą z bitą śmietana i lentylkami, słodki upominek 
ze Staroświeckiego Sklepu, dyplom „Mistrza Czekolady”, słodka opowieść o czekoladzie → przejazd 
na warszawską Starówkę, nowoczesne city oraz najpiękniejsze ulice, place, mosty i zabytki Warszawy 
widziane w niecodziennej scenerii 
Zapraszamy na bezpłatny film o zniszczeniach i odbudowie Zamku Królewskiego oraz do Arkad 
Kubickiego oraz atrakcje dodatkowo płatne: zwiedzanie Zamku Królewskiego, Stadionu Narodowego, 
podziwianie Labiryntów Światła w otoczeniu Pałacu  Wilanowskiego
Cena od: 57zł/os

 2.   WYSTAWA LEGO NA STADIONIE NARODOWYM, WARSZAWA W ŚWIĄTECZNYM BLASKU 

udział w wystawie klocków LEGO i zabawa na terenie Stadionu Narodowego → przejazd na 
warszawską Starówkę, nowoczesne city oraz najpiękniejsze ulice, place, mosty i zabytki Warszawy 
widziane w niecodziennej scenerii 
Cena od: 50zł/os

 3.   WARSZAWA – NASZA STOLICA 

WARIANT I – WARSZAWA DAWNIEJ I DZIŚ
Zamek Królewski – film o zniszczeniu i odbudowie, Arkady Kubickiego → Teatr Wielki z zewnątrz   
→ Plac Piłsudskiego, spacer do Grobu Nieznanego Żołnierza → przejazd pod Pałac Kultury i Nauki – 
możliwość wjazdu na taras widokowy na XXX piętrze (dodatkowo płatna)
WARIANT II – SZLAK KRÓLEWSKI 
Plac Zamkowy → Zamek Królewski – film o zniszczeniu i odbudowie, Arkady Kubickiego → Warszawska 
Starówka, katedra – Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela  → przejazd Drogą Królewską  → 
Łazienki Królewskie i Pałac na Wodzie – z zewnątrz
WARIANT III – SZLAK KRÓLEWSKI 
Plac Zamkowy → Zamek Królewski – film o zniszczeniu i odbudowie, Arkady Kubickiego → Starówka, 
katedra – Bazylika archikatedralna Św. Jana Chrzciciela  → przejazd Drogą Królewską  → zwiedzanie  
z przewodnikiem Pałacu w Wilanowie (dodatkowo płatne)
Cena od: 42zł/os

 4.   HISTORIA POLSKIEGO PARLAMENTARYZMU 

Plac Zamkowy → Zamek Królewski – zwiedzanie sal Sejmu i Senatu RP połączone z prelekcją   
→ Warszawska Starówka, katedra – Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela  → pole elekcyjne  
na Woli 
Cena od: 63zł/os

 5.   SZLAK TOLERANCJI WYZNANIOWEJ  

wizyta w warszawskich świątyniach: cerkwi, kościele ewangelicko-reformowanym lub ewangelicko-
augsburskim, synagodze i meczecie, poznanie symboliki poszczególnych wyznań, historii różnych 
społeczności w jednym mieście
Cena od: 54zł/os

 6.   BOHATEROWIE SZARYCH SZEREGÓW 

miejsca związane z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim i bohaterami powieści A. Kamińskiego  
„Kamienie na Szaniec”: Liceum im. S. Batorego w Warszawie, Aleja Szucha, Arsenał, Powązki, Pawiak
Cena od: 47zł/os



 1.   KARNAWAŁ W STAROPOLSKIM DWORZE 

opowieści ochmistrzyni o tradycji bali do białego rana, karnawałowych odwiedzin 
u sąsiadów, o zwyczajach karnawałowych, zapraszaniu gości, wspólnej sannie 
(czyli kuligu), przygotowaniach do balu, warsztaty: kotyliony i brosze, bileciki karnawałowe, 
wróżba karnawałowa, nauka „zaczepnego”- karnawałowego tańca „młodzików i panien”, 
warsztaty kulinarne karnawałowych róż, degustacja karnawałowym specjałem oraz herbatą 
z cytrusową skórką, zabawa przy muzyce
Cena od: 86zł/os

 2.   WENECKI KARNAWAŁ W LEŚNICZÓWCE PARYŻ 

wędrówka z panem leśnikiem po lesie → dokarmianie zwierząt w lesie, „elementarz na śniegu” 
– czytanie tropów ptaków i innych zwierząt → zaproszenie do leśniczówki na ciepły posiłek → pogadanka 
o zwyczajach karnawałowych w Polsce oraz o najsłynniejszym karnawale w Europie – o karnawale weneckim, 
prezentacja masek weneckich → warsztaty – Nasze maski karnawałowe → przygotowanie strojów, ozdób, masek, 
przebieranki → Bal Karnawałowy, konkurs stroju i maski → poczęstunek i degustacja paryskich słodkości
Cena od: 99zł/os

 3.   NAUKA POPRAWNEGO ZACHOWANIA PRZY STOLE 

ochmistrzyni o tym jak należało zachowywać się właściwie przy stole, jakie obowiązywały zwyczaje 
i zasady na dawnych dworach, jak szykowano się do wspólnych posiłków, kto zasiadał przy stole i w jakiej kolejności 
zajmowano miejsca, dobór sztućców i zastawy w zależności o pory serwowanego posiłku, wspólne układanie ozdób 
z serwetek, zaproszenie na obiad oraz „dworski deseru” podług staropolskich przepisów
Cena od: 96zł/os

 4.   WARSZTATY ZDROWEGO ŻYWIENIA W LEŚNICZÓWCE PARYŻ, KULINARNE ZAWODY 

warsztaty w Leśniczówce Paryż: pokaz wyrobu masła, mielenie ziarna na mąkę, wypiek podpłomyków z mąki żytniej, 
warzywne kompozycje, rozpoznawanie ziół i dobieranie ich do potraw, owocowy deser, wspólny posiłek ze zrobionych 
własnoręcznie smakołyków → wizyta w zagrodzie zwierząt: kozy, króliki, koniki polskie → wędrówka z leśnikiem w głąb 
lasu do paśnika zwierząt → konkurs o tytuł  Mistrza Kuchni
Cena od: 89zł/os

 5.   PAŁAC W NIEBOROWIE, WARSZTATY ŁOWICKIE „Z BABĄ JAGĄ W ZAWODY” 

wizyta w pałacu – Muzeum w Nieborowie, zajęcia „Akademia Pana Kleksa” → udział w warsztatach 
w chacie łowickiej i w inscenizacji „Z Babą Jagą w zawody”, wyrób i wypiek „paluchów” dla Baby Jagi, 
wyrób latających mioteł, przebieranki w Babę Jagę, przymierzanie strojów łowickich, casting 
na najładniejszą Babę Jagę oraz najładniejszą Łowiczankę 
Cena od: 68zł/os

 1.   SIATKARSKI DZIEŃ WRAŻEŃ W WARSZAWIE 

zaproszenie na niecodzienną lekcję WF w hali sportowej Arena Ursynów – miejscu treningów i meczy najlepszych 
siatkarskich drużyn Polski → trening pod okiem trenera piłki siatkowej → spotkanie w klubie kibiców – Volley 
Bajka, prezentacja trofeów siatkarskich, między innymi Pucharu Mistrzostw Świata 1974 roku i Złotego Medalu 
Mistrzostw Świata 2014 roku → zaproszenie zawodników – czas na wspólne zdjęcia, autografy oraz zakup 
siatkarskich gadżetów
Cena od: 40zł/os
Koszt imprezy z dojazdem własnym do Areny Ursynów: Cena od: 30zł/os

 2.   DZIEŃ PIŁKARZA NA STADIONIE LEGII WARSZAWA Z TRENINGIEM 

zaproszenie na zwiedzanie stadionu Legii Warszawa z przewodnikiem: przejście przez płytę boiska w stronę ławek 
rezerwowych, możliwość zrobienia sobie zdjęć przy ławce Legii Warszawa, przejście przez hall w którym drużyny 
czekają na wyście na plac gry, Galeria Mistrzów, strefa piłkarskich szatni oraz „Żyleta” → trening pod okiem trenera 
piłki nożnej → zwiedzanie Muzeum Legii Warszawa oraz możliwość zakupu pamiątek  
w Sklepie Kibica Legii Warszawa 
Cena od: 77zł/os
Koszt imprezy z dojazdem własnym na Stadion Legii: Cena od: 59zł/os

Cena zawiera – opiekę pilota - przewodnika, autokar, bilety wstępu z wyjątkiem miejsc oznaczonych jako 
dodatkowo płatne, ubezpieczenie NNW,  podatek VAT. 
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