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KARNAWAŁ W WARSZAWIE
Tylko dla dorosłych

15.01.2022r

Warszawa - Muzeum Polskiej Wódki: wyjątkowa podróż dokumentująca ponad 600-letnią historię i tradycję
wytwarzania wódki na ziemiach polskich połączona z degustacją, Krakowskie Przedmieście - spacer w stronę Placu
Zamkowego, przejazd autokarem z uwzględnieniem ścisłego centrum i iluminacji, przejazd Traktem Królewskim
ozdobionym świąteczną iluminacją w stronę 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 Pałacu Kultury i Nauki, Warszawa - MUZEUM POLSKIEJ
WÓDKI: wyjątkowa podróż dokumentująca ponad 600-letnią historię i tradycję
wytwarzania wódki na ziemiach polskich połączona z degustacją; trasa zwiedzania prowadzi przez magiczną salę
kinową, pięć interaktywnych galerii i kończy się w wyjątkową degustacją, gdzie pod okiem profesjonalisty,
poznamy tajniki degustacji i na nowo odkryjemy smaki Polskiej Wódki w trzech odsłonach; Krakowskie
Przedmieście - spacer w stronę Placu Zamkowego, przejazd autokarem z uwzględnieniem ścisłego centrum i
iluminacji, przejazd Traktem Królewskim ozdobionym świąteczną iluminacją w stronę 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, Powrót przed Pałac
Kultury i Nauki
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, przewodników miejscowych), 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: 21:00 - Warszawa,
Cena/os.: 155 PLN

Cena senior: 139 PLN

Organizator BP ARTUR

ZAPRASZAMY!!!

