
Oferta wycieczki jednodniowej do Warszawy
dla uczniów Szkół z Kalisza

Koszt: 145 zł lub 175 zł  + cena biletów wstępu

Koszt jest uzależniony od ilości uczestników wycieczki. Koszt wyjazdu 26 dzieci + 2 
opiekunów to 175 zł od osoby. Koszt wyjazdu dla 54 dzieci + 4 opiekunów to koszt 145 zł od 
osoby. W oby dwóch wariantach uwzględnione jest bezpłatne uczestnictwo opiekunów w 
wycieczce.

Cena obejmuje: transport autokarem, ubezpieczenie NNW i KL, opiekę pilota na trasie, 
dwudaniowy obiad i napój, zwiedzanie Starego Miasta oraz Łazienek Królewskich z 
przewodnikiem.

Całkowity koszt wycieczki może być wyższy w zależności od wybranych atrakcji do 
zwiedzania. Jednakże też wiele atrakcji jest dostępnych za darmo. Część nawet z tych które dalej 
szerzej opisuje, ma zazwyczaj jeden dzień w tygodniu w którym bezpłatnie można korzystać z 
oferty danej instytucji. 

Muzeum Narodowe- wtorek
Muzeum Powstania Warszawskiego- niedziela
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin- czwartek
Pałac w Wilanowie- czwartek
Muzeum Plakatu w Wilanowie- poniedziałek
Galeria Zachęta- czwartek
Muzeum Wojska Polskiego- czwartek
Muzeum Warszawy- czwartek
Muzeum Pragi- czwartek
Muzeum Azji i Pacyfiku- codziennie
Muzeum Geologiczne- codziennie
Centrum Pieniądza NBP- codziennie
Muzeum Legii Warszawa- codziennie
Ogrody i dach biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Oczywiście to tylko część miejsc które można odwiedzić za darmo. Jeżeli wybierze się odpowiedni 
dzień tygodnia np. w czwartek to takie miejsca jak Pałac w Wilanowie, Muzeum Polin i Muzeum 
Genealogiczne mogą zagwarantować cały dzień ciekawego zwiedzania bez dodatkowych kosztów. 
Jednakże nie zależenie od dnia tygodnia można ułożyć program w którym bez dodatkowych 
kosztów zwiedzimy np. Muzeum Azji i Pacyfiku, Muzeum Geologiczne, Centrum Pieniądza NBP, 
Muzeum Legii Warszawa i ogród i dach Uniwersytetu Warszawskiego.



Poniżej opisuję wybrane atrakcje wraz z regularnym cennikiem dla grup:

1) Pałac w Wilanowie

cena biletów: 20 zł (bilet normalny), 15 zł (bilet ulgowy), 1 zł (bilet dla dzieci od 7 do 16 lat), wstęp
darmowy (dzieci poniżej 7 lat)

Pałac w Wilanowie to barokowy pałac królewski znajdujący się w Warszawie, w 
dzielnicy Wilanów. Został wzniesiony w latach 1681–1696 dla króla Jana III Sobieskiego i Marii 
Kazimiery według projektu Augustyna Wincentego Locciego; skrzydła boczne dobudowano w 
latach 1723–1729. Siedziba Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Pałac wraz z otaczającym parkiem oraz zabudowaniami zachował niezmienioną formę 
architektoniczną, walory historyczne i artystyczne. W 1994 wilanowski zespół pałacowy wraz 
z Morysinem został uznany za pomnik historii. Jest on miejscem wydarzeń kulturalnych, koncertów
i spotkań. Obok pałacu znajduje się ogród.

2) Zamek Królewski

cena biletów: 25,00 zł (bilet normalny), 15,00 zł (bilet ulgowy), 1,00 zł (dzieci i młodzież do 16 
roku życia), bezpłatne wejście w środy.

Zamek Królewski w Warszawie to barokowo-klasycystyczny zamek królewski znajdujący 
się w Warszawie przy placu Zamkowym 4. Pełni funkcje muzealne i reprezentacyjne.

Pierwotnie rezydencja książąt mazowieckich, a od XVI wieku siedziba władz I 
Rzeczypospolitej: króla i Sejmu (Izby Poselskiej i Senatu).

W swojej długiej historii Zamek Królewski był wielokrotnie grabiony i dewastowany przez 
wojska szwedzkie, brandenburskie, niemieckie i rosyjskie. W XIX wieku, po upadku powstania 
listopadowego, przeznaczony na potrzeby administracji rosyjskiej. W okresie I wojny 
światowej rezydencja niemieckiego generalnego gubernatora. W latach 1920–1922 
siedziba Naczelnika Państwa, w latach 1926–1939 rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Spalony i ograbiony przez Niemców w 1939, niemal doszczętnie zniszczony w 1944.

3) Stadion Narodowy

cena biletów: zależnie od wybranej trasy, od 22-42 zł (bilet normalny), od 15-32 zł (bilet ulgowy), 
punkt widokowy dodatkowo płatny 12 zł (bilet normalny) lub 7 zł (bilet ulgowy).
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Stadion Narodowy w Warszawie, od lipca 2015 pod nazwą PGE Narodowy– 
wielofunkcyjny stadion sportowy znajdujący się przy al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 
w Warszawie. Został wybudowany w latach 2008–2011 w miejscu Stadionu 
Dziesięciolecia przed piłkarskimi Mistrzostwami Europy 2012. Został oficjalnie otwarty 29 
stycznia 2012. Posiada 4. (najwyższą) kategorię w klasyfikacji UEFA.

Na dwukondygnacyjnych trybunach znajduje się 58 500 miejsc (wszystkie siedzące), w tym 
4600 miejsc o podwyższonym standardzie oraz 69 lóż (dla 800 osób).

4) Centrum Nauki Kopernik

cena biletów: 18 zł od osoby, Planetarium 14 zł (seans 2D) lub 19 zł (seans 3D).

W Koperniku można znaleźć około 400 eksponatów na wystawach stałych i wystawie 
czasowej, przestrzeń warsztatową Majsterni oraz dwa teatry – Teatr Robotyczny i Teatr Wysokich 
Napięć. 

Niebo Kopernika to planetarium, w którym odbywają się nie tylko pokazy gwiezdnego 
nieba i filmów. Seanse poruszają różnorodne tematy popularnonaukowe – astronomiczne, 
przyrodnicze, a także etnograficzne.

Pokazy wyświetlane są na sferycznym ekranie otaczającym widownię ze wszystkich stron. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu widzowie mają poczucie zanurzenia w wyświetlanym świecie 
potęgowane jest przez system nagłośnieniowy rozmieszczony dookoła kopuły.

5) Muzeum Polskiej Wódki

cena biletów: od 35 do 40 zł (bilet dla osoby pełnoletniej wraz z degustacją), wstęp wolny (osoby 
niepełnoletnie, bez degustacji, pod opieką osoby dorosłej).
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Placówka mieści się w odrestaurowanym zabytkowym budynku rektyfikacji spirytusu z 
1897. Był to główny budynek produkcyjny kompleksu. Składa się z trzech części: hali rektyfikacji, 
korpusu głównego i parterowej hali. Na elewacji frontowej zachował się napis Rektyfikacja 
Spirytusu 1897–1970. Pomieszczenia zostały wydzierżawione przez właścicieli Centrum Praskiego 
Koneser na cele muzealne Fundacji „Polska Wódka”.

Projekt architektoniczny muzeum został wyłoniony w listopadzie 2014 roku w otwartym 
konkursie. Multimedialną ekspozycję zaprojektował Mirosław Nizio. Logo muzeum 
stworzył Andrzej Pągowski. Powstanie placówki wspierała spółka Pernod Ricard.

Placówka prezentuje m.in. rozwój sposobów wytwarzania alkoholu na przestrzeni wieków, 
współczesne metody produkcji oraz kolekcję butelek do przechowywania wódki.

Muzeum zostało otwarte dla zwiedzających 12 czerwca 2018. Jest jednym z dwóch muzeów
w Warszawie o tej tematyce (drugim jest Muzeum Wódki).

Wnętrze i ekspozycja:
• W lobby na parterze umieszczono m.in. obracające się czarne panele z motywami kłosów i 

zbóż.
• W znajdującej się na pierwszym piętrze sali kinowej, ze ścianami i sufitem obłożonymi 

miedzianą siatką (ma to imitować wnętrze wielkiej kadzi), zainstalowano 50 foteli z Teatru 
Komedia. Zwiedzający mogą tam obejrzeć film o długoletnich pracownikach przemysłu 
wódczanego. Do sali prowadzą z lobby zachowane oryginalne stalowe schody.

• Wystawa główna składa się z pięciu galerii, w których przedstawiono historię i technologię 
wytwarzania wódki na ziemiach polskich od XV wieku do czasów współczesnych. 
Pokazano tam m.in. laboratorium alchemika, karczmę i dwór, schemat aparatury 
destylacyjnej spirytusu Jana Pistoriusa z 1817, zrekonstruowaną gorzelnię rolniczą oraz 
opisano zwyczaje związane z piciem wódki.

Podłogi w niektórych pomieszczeniach zostały wykonane z beczek po trunkach.

6) Taras widokowy w Pałacu Kultury i Nauki

cena biletów: 12 zł (bilet ulgowy), 15 zł (bilet normalny)

Pałac Kultury i Nauki, PKiN (do 1956 Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina) 
– najwyższy budynek w Polsce (pod względem wysokości całkowitej), znajdujący się 
w śródmieściu Warszawy na placu Defilad 1. Właścicielem gmachu jest miasto stołeczne 
Warszawa. Pałac jest siedzibą Rady m.st. Warszawy, która obraduje w Sali Warszawskiej. Zarządza 
nim miejska spółka Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. Od 2007 gmach znajduje się 
w rejestrze zabytków.

Pałac stanowił „dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego”. Wybudowany został w 
latach 1952–1955 według projektu radzieckiego architekta Lwa Rudniewa, który inspirował się 
moskiewskimi drapaczami chmur (znanymi poza Rosją jako Siedem Sióstr), wzorowanymi na 
amerykańskich wieżowcach w stylu art déco. Architektonicznie jest mieszanką socrealizmu i 
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polskiego historyzmu. Razem ze wspornikiem antenowym, będącym integralną częścią iglicy, ma 
wysokość 237 metrów.

7) Muzeum Powstania Warszawskiego

cena biletów: 25 zł (bilet normalny), 20 zł (bilet ulgowy)

Placówka dokumentuje historię powstania warszawskiego. Prowadzi działalność naukowo-
badawczą oraz edukacyjną poświęconą dziejom powstania, a także historii i działalności Polskiego 
Państwa Podziemnego. Ma stanowić hołd wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej 
stolicę, pokazując następnym pokoleniom Polaków sens tamtych wydarzeń.

Ekspozycja przedstawia walkę i codzienność powstania na tle okupacji, poprzez ukazanie 
złożonej sytuacji międzynarodowej, aż po powojenny terror komunistyczny i losy powstańców 
w PRL. Muzeum wykorzystuje nowoczesne techniki audiowizualne. Są one bardzo przydatne w 
dotarciu do jednego z głównych jego adresatów, jakim jest młodzież, pozwalają także w sposób 
inspirujący opowiadać o historii i patriotyzmie.

Muzeum Powstania Warszawskiego zgromadziło ponad 30 tys. eksponatów. Przez pierwsze 
10 lat działalności odwiedziło je ponad 4,6 mln osób.
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