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Biuro Podróży Selva Tour  
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tel: +48 41 344 40 10 
e-mail: selvatour@selvatour.pl 
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Warszawa i okolice 

Ujazd-Warszawa-Wilanów-Zalesie Górne 
Program ramowy:  
1 dzień Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych. 
Przejazd w kierunku Ujazdu. Wizyta w Parku Edukacyjno-
Rozrywkowym Mikrokosmos: zwiedzanie ekspozycji owadów 
z  przewodnikiem; spacer po kilometrowej ścieżce edukacyjnej, 
zwiedzanie ekspozycji mikologicznej, spacer i pobyt  w mini 
ogrodzie botanicznym (ponad 5 000 roślin); ekspozycję żywych 
ptaków egzotycznych m.in. czarnych łabędzi, mandarynek, papug, 
bażantów azjatyckich; zjazd linowy; zabawy na placu zabaw. 
Przejazd w kierunku Warszawy, zakwaterowanie w obiekcie, 
nocleg.  
2 dzień Śniadanie. Wjazd na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki- podziwianie panoramy. Spacer z 
przewodnikiem po Starym Mieście m.in: Archikatedra Św. Jana, Rynek Starego Miasta, mury miejskie i 
Barbakan, pomniki: Małego Powstańca, Jana Kilińskiego, Krakowskie Przedmieście: pomnik Adama 
Mickiewicza, Pałac Prezydencki z zewnątrz, hotel Bristol, Uniwersytet Warszawski, kościół Św. Krzyża, 
pomnik Mikołaja Kopernika, Park Fontann. Przejazd na Stadion Narodowym zwiedzanie z przewodnikiem 
trasy „Piłkarskie emocje” podczas której zobaczymy m.in.: pomieszczenia strefy zawodniczej, wykorzystane 
podczas meczów reprezentacji Polski oraz centrum medialne PGE Narodowego, które przeznaczone jest dla 
dziennikarzy. Powrót do obiektu, obiadokolacja, nocleg. 
3 dzień Śniadanie, wykwaterowanie z obiektu, przejazd do Wilanowa - podziwianie Pałacu Króla Jana III 
Sobieskiego oraz spacer po ogrodach pałacowych. Następnie przejazd do Zalesia Górnego – wizyta w 
Dzielnicy Filmowej, parku rozrywki i wypoczynku- niezwykłym miejscu, gdzie odwiedzający będą mogli poczuć 
się jak super bohaterowie ze znanych filmów i bajek, podziwiając m.in.: samochody i roboty filmowe, monster 
trucki, dinozaury, motocykle oraz skorzystać z wielu atrakcji znajdujących się na terenie parku takich jak: mini golf, 
małpi gaj. Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.  
 
Termin: do uzgodnienia 
Cena: 339 zł/os. (Kalkulacja dla 60 osób płacących + 4 kadra) 
          359 zł/os. (Kalkulacja dla 50 osób płacących + 4 kadra) 
          389 zł/os. (Kalkulacja dla 40 osób płacących + 3 kadra) 
 
Cena zawiera: 

 transport klimatyzowanym autokarem klasy LUX, opłaty drogowe;  
 2 noclegi (pokoje z łazienkami); 
 2 śniadania, 2 obiadokolacje; 
 opiekę pilota -przewodnika; 
 ubezpieczenie NNW -SIGNAL IDUNA. 

Dodatkowo płatne: 
 bilety wstępu ok. 95 zł (wjazd na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki, Stadion Narodowy- trasa 

„Piłkarskie emocje”, Park Edukacyjno-Rozrywkowym Mikrokosmos, Park w Wilanowie, Dzielnica 
Filmowa). 

  Uwaga! 
     Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od godzin otwarcia obiektów, warunków atmosferycznych oraz innych 

sytuacji których nie możemy przewidzieć.  


