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Zaświadczenie nr 120/2005 wpisu do Rejestru Organizatorów 
Turystyki i Pośredników Turystycznych wydane przez Wojewodę       Olsztyn, 05.09.2016 
Warmińsko-Mazurskiego zezwalające na organizację imprez 
turystycznych na obszarze Polski i krajów Europy                                                                                                    

     Społeczna Szkoła Podstawowa nr 101 
w Olsztynie   

                WWWyyyccciiieeeccczzzkkkaaa   dddooo      WWWaaarrrssszzzaaawwwyyy      
 

  

TTTeeerrrmmmiiinnn:::    111666...000999...222000111666   

III lllooośśśććć   uuuccczzznnniiióóówww:::    666222   

III lllooośśśććć   ooopppiiieeekkkuuunnnóóówww   :::    444   

                                       RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI 
 

 6:45 – podstawienie autokaru w umówionym miejscu 

 7:00 – wyjazd z Olsztyna 
 

 Około 10.30 przyjazd do Warszawy 
 

WWWaaarrrssszzzaaawwwaaa   –––   ssstttooollliiicccaaa   PPPooolllssskkkiii   iii    wwwooojjjeeewwwóóódddzzztttwwwaaa   mmmaaazzzooowwwiiieeeccckkkiiieeegggooo,,,   nnnaaajjjwwwiiięęękkkssszzzeee   mmmiiiaaassstttooo   kkkrrraaajjjuuu,,,   

pppooołłłooożżżooonnneee   nnnaaaddd   WWWiiisssłłłąąą...   WWWaaażżżnnnyyy   ooośśśrrrooodddeeekkk   kkkuuullltttuuurrraaalllnnnyyy,,,   pppooollliiitttyyyccczzznnnyyy,,,   gggooossspppooodddaaarrrccczzzyyy                                             

iii    nnnaaauuukkkooowwwyyy   kkkrrraaajjjuuu...   PPPrrraaawwwaaa   mmmiiieeejjjssskkkiiieee   oooddd   111333222333   rrroookkkuuu...   
   

PPPrrrzzzeeejjjaaazzzddd   ppprrrzzzeeezzz   PPPlllaaaccc   TTTrrrzzzeeeccchhh   KKKrrrzzzyyyżżżyyy,,,    AAAllleeejjjeee   UUUjjjaaazzzdddooowwwssskkkiiieee,,,    www   pppooobbblll iiiżżżuuu   KKKaaannnccceeelllaaarrriii iii    

PPPrrreeemmmiiieeerrraaa,,,    BBBeeelllwwweeedddeeerrruuu,,,    pppooommmnnniiikkk   MMMaaarrrssszzzaaałłłkkkaaa   JJJ...    PPPiii łłłsssuuudddssskkkiiieeegggooo      

Spacer po  Łazienkach Królewskich  
� Pomnik Chopina 

� Pałac na Wodzie, Teatr na Wodzie 

� Podchorążówka, …. 

� Pomnik J. Wybickiego 

� Pałac Myślenicki, … 

11:30–12:20 spacer po Ogrodach na dachu Biblioteki Uniwersytetu  
                       Warszawskiego  

Ogród składa się z dwóch części: górnej i dolnej, połączonych strumieniem z kaskadowo 

spływającą wodą. Można w nim podziwiać różnorodne gatunki i odmiany roślin, posadzone  

w trzech odmiennie skomponowanych częściach. Największymi ozdobami otwartej 

przestrzeni dolnego ogrodu są połączone strumieniem: sztuczny kamień z kaskadą              

i zarybiony staw, nad którym zamieszkały kaczki, a z mostków i tarasu widokowego można 

podziwiać jedną  z najciekawszych panoram Warszawy...  
 

12:40 – 15:40  Centrum Nauki KOPERNIK  (z przerwą na obiad) – jest to 

       jedna z najnowocześniejszych europejskich instytucji ukazujących związek nauki  

       z kulturą, codziennością. Ponad 450 eksponatów w sześciu tematycznych galeriach. 
Galerie: 

� ŚŚŚwwwiiiaaattt   www   rrruuuccchhhuuu – symulator trzęsienia ziemi, model szkieletu kostnego na rowerze,  

�  CCCzzzłłłooowwwiiieeekkk   iii   śśśrrrooodddooowwwiiissskkkooo  – skupia się na człowieku oraz wszystkim, co go otacza, … 

� SSStttrrreeefffaaa   śśśwwwiiiaaatttłłłaaa – lustro fenickie, tworzenie różnych barw światła, … 
� KKKooorrrzzzeeennniiieee   cccyyywwwiii lll iiizzzaaacccjjjiii  – historia cywilizacji i wynalazki, np. radio, robot, …  
� HHHyyydddrrrooolllooogggiiiaaa – wspaniałe doświadczenia żeglarskie, … 
� wahadło Foucaulta 

 

  W głównym holu, przy wejściu, znajduje się interaktywny RoboTheSpian          

                 Pobyt w CNK to nie tylko wspaniała zabawa, ale też bardzo ciekawe doświadczenia ! 
 14.00 – obiad:  zupa, danie mięsne, frytki, surówka, napój 

restauracja w Centrum Nauki Kopernik 

Przejście na Starówkę Warszawy 
 Rynek z pomnikiem Syrenki 

 Archikatedra - stanowi jedno z najważniejszych miejsc kultury i tradycji 

narodowej Polski 

 Cukrowa Sowa – czas na zakup słodyczy 
 

VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Olsztynie nr KRS 0000242712   kapitał zakładowy 50 000 złotych 



 
 
Około godziny 17-ej wyjazd do Olsztyna. 
 

Planowany powrót do Olsztyna około godziny 20:30. 
 

  

CCCEEENNNAAA:::   111222000   PPPLLLNNN///uuuccczzz...            
 

Cena zawiera:  
� przewóz autokarem oraz busem klasy turystycznej  (klimatyzacja, pasy 

bezpieczeństwa, radio, nagłośnienie) 
� bilety wstępu :  CNK 
� pilota na trasie 
� 4 opiekunów  
� obiad – restauracja w Centrum Nauki Kopernik  
� ubezpieczenie NNW                                                                                                                                                                     

 

 
 

Z 
                      życzeniami wspaniałych wrażeń!!! 

            Stanisław Lipka 
 


