Warszawa –
wspaniała zabawa

C Z A S T R WA N I A :
2 -3 D N I

G R U P A W I E K O WA :
6 - 8 L AT
9 - 1 1 L AT
1 2 - 1 4 L AT
1 5 - 1 7 L AT

PROGRAM WYCIECZKI:

Nauka wcale nie musi być nudna. Potwierdzają to miejsca, gdzie wiedza zdobyta
w czasie lekcji w klasie w połączeniu z doznaniem empirycznymi to klucz do
sukcesu. Na mapie edukacyjnej Warszawy znajdziesz dużo inspirujących miejsc.
Właściwie zaprojektowane i zaplanowane wycieczki edukacyjne nie tylko uczą,
ale też bawią.

Dzień 1
1. SPACER PO STARYM MIEŚCIE

3. OBIAD

Warszawska Starówka to prawdziwa perła
stolicy! Zachwyca kolorowymi kamienicami
i wyjątkową atmosferą wąskich uliczek.
Nic dziwnego, że została wpisana na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.
Na Placu Zamkowym stoi kolumna króla
Zygmunta III Wazy, który w XVI wieku
przeniósł stolicę Polski z Krakowa do
Warszawy. Ten najstarszy i najwyższy
świecki pomnik stolicy to doskonały punkt
orientacyjny, przy którym warszawiacy często
umawiają się na spotkania. Najstarszym
i jednym z najbardziej urokliwych placów
Warszawy jest Rynek Starego Miasta. W tym
miejscu nie sposób się nie zakochać! Powstał
na przełomie XIII i XIV wieku. Organizowano
tu uroczystości, jarmarki, ale także
wykonywano wyroki na skazańcach. Choć
istnieje już ponad siedem wieków, jego forma
prawie się nie zmieniła. Na samym
środku rynku stoi pomnik
Syrenki, która stała się
godłem i opiekunką
miasta.

odkrywajwarszawe.pl/
dla-smakoszy

2. WIZYTA W MUZEUM ŚWIAT ILUZJI

Muzeum Świat Iluzji to idealne miejsce na wycieczkę szkolną
dla dzieci od 6 lat. Dlaczego? Nasza interaktywna wystawa
przedstawia tematy z zakresu matematyki, fizyki, geometrii oraz
psychologii w praktyczny i zabawny sposób, co sprawia, że tematy
te wywołują ekscytacje nawet wśród uczniów, którzy na co dzień
nie interesują się przedmiotami ścisłymi. Eksponaty pobudzają
kreatywność dzieci oraz angażują ich w prezentowane iluzje
optyczne. Uczestnicy wycieczki mogą sami stać się częścią zjawisk
i dosłownie poczuć na własnej skórze jak łatwo można oszukać
nasz umysł oraz zmysły.
Czas programu: 1h
Godziny otwarcia: codziennie 10.00-21.00
Dostępność: obiekt całoroczny
Ceny biletów: swiatiluzji.pl/ofert
Bilety online: swiatiluzji.tikecik.pl/pl/wizyta-w-muzeum-swiat-iluzji-e5.html

Czas programu: 1,5h

swiatiluzji.pl
facebook.com/muzeumswiatiluzji
instagram.com/swiat.iluzji

Dzień 1
5. WIZYTA W SMART KIDS PLANET (OPCJA DLA MŁODSZYCH GRUP)

Nic tak nie cieszy, jak szkolne wycieczki! Zapraszamy
całe klasy do odwiedzin w Smart Kids Planet. Mali
wynalazcy, odkrywcy, artyści, ekolodzy i sportowcy
– każdy znajdzie tu coś dla siebie! Na 2400 m2
nie ma najmniejszego zakamarka nudy!
Nauka poprzez zabawę ułatwia przyswajanie
wiedzy, wzbudzając pozytywne emocje
i niezapomniane wrażenia.
4. ZWIEDZANIE STADIONU PGE NARODOWY

Czas programu: 2h

Największy stadion w Polsce otwiera przed Wami swoje
drzwi. Wybierzcie jedną z nieszablonowych tras zwiedzania
i poczujcie się jak prawdziwa gwiazda futbolu. Podczas wycieczki,
zobaczycie nie tylko płytę stadionu i trybunę z bliska, ale także
miejsca zarezerwowane tylko dla zawodników polskiej drużyny
piłkarskiej. Wycieczka po PGE Narodowym to idealny pomysł na
organizację wycieczki szkolnej dla wszystkich miłośników piłki
nożnej i nie tylko.

Godziny otwarcia: codziennie 10:00-20:00
Dostępność: obiekt całoroczny
Ceny biletów: smartkidsplanet.pl/oferta-dlagrup
Bilety online: bilety.smartkidsplanet.pl/
rezerwacja/termin.html?idw=1&idg=
smartkidsplanet.pl
facebook.com/SmartKidsPlanet
instagram.com/smartkidsplanet_pl

Czas programu: 1,5h

youtube.com/channel/UCroYRtK8HRovBBcRW6_Wl7w

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek – 11.00-19.00, sobota, niedziela –
10.00-20.00
Ceny biletów: wycieczki.pgenarodowy.pl/cennik

6. KOLACJA I NOCLEG

Bilety online: sklep.pgenarodowy.pl
wycieczki.pgena

odkrywajwarszawe.pl/z-noclegiem

facebook.com/PGE.Narodowy

odkrywajwarszawe.pl/dla-smakoszy

Dzień 2
1. WIZYTA W MUZEUM ŻYCIA W PRL

2. ZWIEDZANIE MUZEUM DOMKÓW DLA LALEK

Muzeum Życia w PRL to miejsce, gdzie młode pokolenie oswoi się
z przeszłością rodziców, a starsze przypomni sobie jasne i ciemne
strony PRL. Muzeum nie stanowi chronologicznego zapisu wydarzeń
lecz prezentuje wybrane fakty, opowieści a przede wszystkim realia
życia w czasach PRL. Zapraszamy do naszej przestrzeni wypełnionej
po brzegi pamiątkami i symbolami z minionej epoki. Celem
wystawy jest pokazanie codzienności czasów PRL. Prezentowane
na wystawie wnętrza i przedmioty składają się na opowieść o tym,
w jaki sposób polityka „władzy ludowej” wpływała na codzienne życie
dotkniętych skutkami jej działań obywateli. Są cennymi świadkami
historii. Stanowią dokumentację zmieniających się realiów i potrzeb
społecznych w czasach, gdy wszystko trzeba było sobie „załatwić”
czy zorganizować. Mały Fiat, adapter Bambino, pralka Frania – to
tylko niektóre symbole PRL, które można zobaczyć na wystawie.
Zapraszamy!

Nostalgiczna wyprawa w przeszłość dla
dzieci w wieku od 5 do 105 lat. Zapraszamy do
najbardziej tajemniczego i urzekającego Muzeum
w Polsce. Ponad 150 historycznych domów, sklepików
i pokoi dla lalek. Unikatowa kolekcja zabawek sakralnych.
Dziesiątki uroczych wnętrz, tysiące maleńkich drobiazgów.
Niezliczona ilość godzin wspaniałej zabawy, która dawno
przeminęła, ale której czar urzeka nas do dziś. Zachwyt, zaduma
i wspaniała inspiracja do własnej twórczości – to właśnie Muzeum
Domków dla Lalek w Warszawie.
Czas programu: 1h
Godziny otwarcia: codziennie 9:00-19:00
Dostępność: obiekt całoroczny
Ceny biletów: muzeumdomkow.pl/wizyta-w-muzeum

Czas programu: 1h

muzeumdomkow.pl
facebook.com/MuzeumDomkow/

Godziny otwarcia: poniedziałek-niedziela: 10.00-18.00,
piątek: 12.0-20.00

3. WYJAZD DO PARK OF POLAND – MSZCZONÓW.

Dostępność: obiekt całoroczny

KOLACJA I NOCLEG

Ceny biletów: mzprl.pl/wizyta
mzprl.pl
facebook.com/muzeumczarprl
instagram.com/muzeum_prl
youtube.com/channel/

Nowoczesna baza noclegowa położona bezpośrednio przy parku
wodnym Suntago pozwoli Wam dłużej cieszyć się wszystkimi
atrakcjami. Suntago Village to 92 nowoczesne domki typu
Bungalow oraz całodobowa strefa SunHub.

UCLgmmfqfXru6I5RMJint_HQ/featured
parkofpoland.com/pl/zakwaterowanie#bungalow

Dzień 3
1. CAŁODZIENNA ZABAWA W PARK OF POLAND

Wodna dżungla Suntago to plac zabaw dla dzieci w każdym wieku!
Poznaj atrakcje przygotowane zarówno dla najmłodszych, jak i nieco
starszych gości parku. Ponad 30 wyjątkowych zjeżdżalni, o łącznej
długości 3,5 km i różnym poziomie adrenaliny – zabawa na całego.
Dla najmłodszych brodzik i wodny plac zabaw z ciepłą wodą. Rzeka
przygód lub basen z falami dla nieco starszych.
Czas programu: 4h
Godziny otwarcia: poniedziałek-czwartek – 10:00-21:00, piątek – 10:00-22:00,
sobota – 09:00-22:00, niedziela – 09:00-21:00
Ceny biletów: parkofpoland.com/pl/cennik
Bilety online: parkofpoland.com/pl/kreator
parkofpoland.com
facebook.com/parkofpoland
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