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Poznajemy atrakcje Łodzi i Warszawy  
zimowisko w Warszawie 12 – 16 II 2018r. 

 

1 dzień - Zbiórka uczestników wycieczki w wyznaczonym miejscu o godz. 7:45, wyjazd o 8:00 
do Łodzi. Od godziny 11:00 do 12:30 – zwiedzanie Muzeum Animacji połączone z prezentacją 
filmów animowanych, następnie przejazd do Manufaktury w Łodzi, czas na posiłek we 
własnym zakresie. Około 15:15 przejazd do hotelu, około 17:00 zakwaterowanie grupy w 
hotelu, około 18:00 obiadokolacja. Od godziny 19:00 spotkanie organizacyjne, zajęcia 
wieczorne, nocleg. 
 
2 dzień – śniadanie,  około 8:45 przejazd na lotnisko F. Chopina a Okęciu, od około godziny 
10:00 do 10:30 zwiedzanie lotniska. Około 10:45 przejazd kolejką z lotniska i dwoma liniami 
metra na Stadion Narodowy, od godziny 12:00 zwiedzanie stadionu trasą „Ekspresowy PGE 
Narodowy”. Od około 14:00 do 15:30 zwiedzanie *Zamku Królewskiego. Od około 15:40 
zwiedzenie Starego Miasto: (Mury obronne, Barbakan, Rynek, Kanonia, pomnik 
powstańca, Plac Zamkowy). O godzinie 17:30 przejazd do miejsca noclegowego, około 
godziny 18:30, obiadokolacja. Od godziny 19:30 zajęcia wieczorne, dyskoteka nocleg. 
 
3 dzień - śniadanie, około 9:00 przejazd do Warszawy, kontynuowanie zwiedzania stolicy. Od 
około 10:00 podziwiamy Warszawę z okien autokaru (Trakt Królewski, Pałac Kultury i Nauki, 
Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac Prezydencki…) Od około godziny 12:00 uczestniczenie w 
lekcji na dostosowany do wieku uczestników temat w Muzeum Narodowym, około 13:30  
przejazd do Narodowego Banku Polskiego, od godziny 14:00 zwiedzanie wystawy w 
Centrum Pieniądza. Około godziny 15:30 wyjazd do hotelu. Od godziny 16:30 do 18:00 
zajęcia świetlicowe w hotelu, ok. 18:15 obiadokolacja, od godziny 19:15 – gry i zabawy 
świetlicowe, pokaz filmów, nocleg. 
 
4 dzień - śniadanie, od około 9:00 gry i zabawy świetlicowe na terenie hotelu, przejazd do 
centrum Warszawy około godziny 10:00, od godziny 11:30 seans w Planetarium przy CNK, 
film – „Sekrety kartonowej Rakiety”. Od godziny 12:40 zwiedzanie *Centrum Nauki 
Kopernik, około 15:30 przejazd do hotelu. Około godziny 17:00 zajęcia świetlicowe w hotelu 
(gry planszowe, zabawy) ok. 18:30 obiadokolacja, od godziny 19:30 zorganizowanie 
pożegnalnej dyskoteki, nocleg. 
 
5 dzień – śniadanie, wykwaterowanie grupy,  około 9:00 przejazd do Warszawy od godziny 
10:00 do 13:00 uczestniczenie w pokazie edukacyjnym w interaktywnym kinie w Cinema 
Parku – pokaz edukacyjny odbywa się w 6 salach kinowych. – film „Wszystko o człowieku”.  
Około 13:15 pobyt godzinny na kręgielni Około godziny 14:30 przejazd do hotelu, o godzinie 
15:30 obiad. Wyjazd w drogę powrotną około 16:30.  Powrót przewidziany około 20:00 – 
21:00. 
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Świadczenia: 
1. 4 noclegi w Hotelu pod Warszawą pokoje  3, 4, 5 osobowe z łazienkami 
2. Wyżywienie: 1 dzień – obiadokolacja, 2 – 4 dzień– śniadanie, prowiant, obiadokolacja, 5 

dzień – śniadanie, obiad. 
3. Transport autokarowy 
4. Opieka wychowawców, zajęcia świetlicowe, gry planszowe, pokazy filmów, dyskoteki. 
5. Opieka pilota, usługi przewodnickie, wstępy na trasie: Muzeum Animacji, Planetarium 

przy CNK w Warszawie, Stadion Narodowy trasa – Ekspresowy PGE Narodowy, bilety 
na przejazd metrem, Zamek Królewski, Muzeum Narodowe w Warszawie – zajęcia 
warsztatowe, Multimedialne Centrum Pieniądza, Centrum Nauki Kopernik, Cinema 
Park – film edukacyjny „Wszystko o człowieku” 3 godziny w 6 salach, kręgielnia 1 
godzina. 

*obiekty wymagają wcześniejszej rezerwacji.  
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od godzin rezerwacji obiektów. 

 
Koszt programu zimowiska na uczestnika – 750 zł 

 
 

   
Muzeum Animacji w Łodzi Planetarium przy CNK Centrum Nauki Kopernik 

   
Stary Rynek Stadion Narodowy Centrum Pieniądza 

   
Lotnisko F. Chopina na Okęciu Cinema Park – Sala muzyki Kręgielnia 
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