Agencja Turystyczna
„ALMATUR” S. C.
42-200 Częstochowa
ul. Nowowiejskiego 2

Warszawa
20 – 21.04.2018
1 DZIEŃ – PT 21.04.2018
Wyjazd autokaru z CZĘSTOCHOWY ok godz. 05.30. Po przyjedzie do Warszawy - przejazd Traktem Królewskim – najbardziej reprezentacyjną arterią miasta, łączącą dawne pałace królewskie, podczas którego podziwiać
będziemy najważniejsze place i zabytkowe budynki miasta. Krótki postój przy budynku Sejmu i Senatu. Następnie rozpoczniemy piesze zwiedzanie z przewodnikiem Warszawy. Na początek Plac Teatralny ze wspaniałym
gmachem Teatru Wielkiego, gdzie mieści się największa scena operowa na świecie i Plac Piłsudskiego z Grobem
Nieznanego Żołnierza. Następnie udamy się na spacer Krakowskim Przedmieściem w kierunku Starego Miasta, które w 90% było zniszczone podczas Drugiej Wojny Światowej, a dzięki doskonałej odbudowie zostało wpisane w 1980 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po drodze zobaczymy Uniwersytet Warszawski,
Pałac Prezydencki, pomnik Adama Mickiewicza i kościół św. Anny. Kolejnymi atrakcjami będą Zamek Królewski i kolumna Zygmunta, Rynek Starego Miasta z Warszawską Syrenką, Placyk Kanonia, Archikatedra św. Jana
Chrzciciela, Barbakan. Następnie dotrzemy na Nowe Miasto i na Plac Krasińskich, gdzie zobaczymy pomnik
Powstania Warszawskiego wzniesiony w jego 45 rocznicę . Następnie przejedziemy w okolice Pałacu Kultury
i Nauki – najwyższego budynku Warszawy i jej symbolu. Mieszczą się w nim m.in. teatry, muzea, kino, basen, sala
koncertowa. Wjedziemy windą na XXX piętro, skąd z tarasu widokowego będziemy podziwiać panoramę miasta.
Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg

2 DZIEŃ – SO 22.04.2018
Po śniadaniu udamy się do Sanktuarium św. Stanisława Kostki, gdzie jest pochowany ks. Jerzy Popiełuszko
oraz gdzie w podziemiach kościoła otworzono muzeum jemu poświęcone. Następnie udamy się do Świątyni
Opatrzności Bożej, zwiedzanie świątyni rozpoczniemy od Panteonu (kościoła dolnego), w którym znajdują się
groby zasłużonych Polaków oraz Teatru XXI Wieku. Przewodnik, opowiada o historii Świątyni, jej roli dla społeczności wiernych, symbolice i technicznych szczegółach budowy. Czas wolny na indywidualną modlitwę i zwiedzanie świątyni. W samo południe w górnej części będziemy uczestniczyć we Mszy Świętej. Następnie przejedziemy do Łazienek Królewskich – letniej rezydencji Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rezydencja zachwyca
architekturą i zielenią. Zobaczymy wspaniałe budowle, piękne pomniki i rzeźby. Zwiedzimy Pałac na Wyspie
oraz podczas spaceru zobaczymy Starą Oranżerię, Biały Domek i Amfiteatr, pomnik Fryderyka Chopina, przy
którym odbywają się fortepianowe koncerty. Następnie przejedziemy przez zielone i nowoczesne Powiśle, aby poznać nową twarz Warszawy z ciekawymi realizacjami architektonicznymi. Zatrzymamy się przy Stadionie Narodowym, którego ciekawa fasada nawiązuje do polskich barw narodowych, przypominając falującą biało-czerwoną
flagę. Wyjazd w drogę powrotną do Częstochowy. Planowany przyjazd do CZĘSTOCHOWY ok godz. 21.00.

Cena :

420,00 zł/os

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
 przejazd autokarem
 1 nocleg -Hotel „Atos” ** pokoje 2os. z łazienkami
 wyżywienie: 1 śniadanie, 1 obiadokolacja ,
 w pierwszym oraz w drugim dniu usługa przewodnika lokalnego
 pakiet ubezpieczeniowy Signal Iduna NNW
 bilet do Zamku Królewskiego, zestaw słuchawkowy w Zamku Królewskim ,bilet na taras widokowy PKiN,
bilet do Pałacu na Wyspie.
 podatek VAT zgodnie z Art.119 Ustawy o podatku VAT
UWAGA : Organizatorzy zastrzegają sobie prawo możliwości zmiany kolejności zwiedzanych obiektów.
tel/fax: 034/ 324 43 68, 365 55 61
324 43 78, 365 60 57
NIP: 573 – 23 – 42 – 777

e-mail: psikorski@almatur.pl
tel. 601 505 002
www. almatur.pl

Konto bankowe:
PEKAO S. A. II O/Częstochowa
16124022521111000031589842

