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WARSZAWA NOCĄ Z PAMIĄTKĄ Z WEDLOWSKIEJ
CZEKOLADY
17.12.2021r
Warszawa - przejazd autokarem przez centrum miasta w świątecznej iluminacji,
wizyta w Pijalni Czekolady "Wedel" - warsztaty dekorowania torcików
wedlowskich, spacer Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem do Placu
Zamkowego, przejazd autokarem oświetlonym Traktem Królewskim do Wilanowa,
Królewski Ogród Światła - wystawa plenerowa, w ramach której tysiące
kolorowych diod ułożono w finezyjne kształty, dodatkową atrakcją jest mapping widowisko świetlne na fasadzie wilanowskiego pałacu
Program:
Wyjazd sprzed PKiN
Warszawa - przejazd autokarem przez centrum miasta w świątecznej iluminacji, wizyta w Pijalni
Czekolady "Wedel" - WARSZTATY DEKOROWANIA TORCIKÓW WEDLOWSKICH,
spacer Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem do Placu Zamkowego, przejazd autokarem
oświetlonym Traktem Królewskim do Wilanowa, KRÓLEWSKI OGRÓD ŚWIATŁA - wystawa
plenerowa, w ramach której tysiące kolorowych diod ułożono w finezyjne kształty, dodatkową atrakcją
jest mapping - widowisko świetlne na fasadzie wilanowskiego pałacu Gości odwiedzających wilanowski
park po zmroku do pałacu prowadzi 75-metrowy świetlisty tunel, w którym rozbrzmiewa muzyka
klasyczna. Na dziedzińcu wita ich strzeżona przez orły rozświetlona pergola, za którą rozpościera się
Zimowy Ogród Króla. Goście mogą z nim spacerować aleją obsadzoną pnączami i podziwiać
rozkwitające światłem drzewka pomarańczowe. Tuż obok nich można zrobić sobie zdjęcie w świetlistej
ramie z pałacem w tle. Idealnym dopełnieniem tegorocznej edycji Królewskiego Ogrodu Światła jest
zaprojektowana w prawdziwie królewskim stylu Karuzela Świetlna, mieniąca się setkami ciepłych
świateł, ożywionych chłodnymi błyskami.
Powrót przed PKiN
UWAGA: kolejność realizacji programu może ulec zmianie. WIELKIMI LITERAMI zaznaczono obiekty
zwiedzane wewnątrz (biletowane). Obiekty sakralne zwiedzane wewnątrz w miarę dostępności. Senior osoba, która w dniu wyjazdu ma ukończone 55 lat.
Cena zawiera: przejazd klimatyzowanym autokarem, opiekę pilota - przewodnika na całej trasie
wycieczki
realizację programu (bilety wstępu, warsztaty dekorowania torcików), ubezpieczenie NNW (5000 zł),
zestawy Tour-Guide podczas zwiedzania z przewodnikiem
Cena nie zawiera:
- gwarantowanego miejsca podwójnego w autokarze - 49 zł/os
WYJAZD: 14:30 - Warszawa, parking przed PKiN (Kinoteka) POWRÓT: 20:30 - Warszawa,
Cena/os.: 160 PLN
Cena senior: 140 PLN
Organizator BP ARTUR

ZAPRASZAMY!!!

