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Weekendowy wyjazd do Teatru w Warszawie  

 
Termin: 28.10.2017  - Pierwsze Spotkanie  

 

 
Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej 

części kraju, na Mazowszu nad Wisłą. Warszawa jest ośrodkiem naukowym, 

kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym na skalę europejską. Mieszczą się w niej 

siedziby parlamentu, Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych władz centralnych. 

Warszawa jest także stolicą województwa mazowieckiego. Warszawa jest jedynym 

miastem w obecnych granicach Polski odznaczonym Krzyżem Srebrnym Orderu 

Wojennego Virtuti Militari (a drugim w historii Polski miastem, po Lwowie). 

Program ramowy  

 

Dzień 1 :  

Zbiórka uczestników  o godz . 06.45 za  parkingiem Filharmonii Pomorskiej przy ul. 

Kopernika 1 w Bydgoszczy  . Wyjazd  o godz. 07:00 w kierunku Warszawy.  

Zwiedzanie m.in.:   Zamku Królewskiego( z zewnątrz), pomników przy Trakcie 

Królewskim ,   Pałacu Prezydenckiego , Grobu Nieznanego Żołnierza  , Starego 

Miasta.  Następnie proponujemy   czas wolny   (  ok. 2 godziny).   O godz. 17:15  

spotkanie w umówionym miejscu  i przejazd do siedziby Teatru Żydowskiego – 

jednego  ze współcześnie działających Teatrów Żydowskich w Polsce i jedynego z 

dwóch w Europie (obok Państwowego Teatru Żydowskiego w Bukareszcie).  O godz. 

18:00 spektakl „ Skrzypek na dachu „ Następnie  przejazd  w kierunku Bydgoszczy. 

Powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych .  

 

Cena:  185zł / os ( kalkulacja przy  grupie  45 uczestnikach )  

 

Cena zawiera:  

- transport autokarem o podwyższonym standardzie, 

- opiekę przedstawiciela Biura  

- usługę przewodnicką  

- ubezpieczenie NNW 

- koszt biletu na spektakl  w rzędach od XI , XII, XIII 

Cena nie zawiera: 

Dodatkowych posiłków,  biletów do zwiedzanych obiektów .  

 

Zaliczka w kwocie 100zł  płatna  do dnia 22.09.2017., pozostała kwota  do 

dnia 16.10.2017.   

Powyższe  kwoty prosimy wpłacać na nr konta firmowego : 

 57 1090 1072 0000 0001 2217 5056  lub gotówką  w siedzibie Biura Podróży 

Celtur  (czynnego od pn- pt od 10:00-17:00).  

 

                     SERDECZNIE ZAPRASZAMY!! 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mazowsze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parlament
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_Rzeczypospolitej_Polskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Ministr%C3%B3w_w_Polsce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Virtuti_Militari
http://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Virtuti_Militari
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lw%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bukareszt

