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Szczegółowy opis wyjazdu edukacyjnego do Warszawy 

 
 

 Liczba uczestników: 102 uczniów + 7 opiekunów + kierownik  

(ogółem 109 osób).   

 

 2- dniowa wycieczka, w terminie  23 – 24 listopada 2015 roku. 

 

 Ubezpieczenie uczestników wycieczki.             

 

 Wyjazd spod szkoły: Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach,  

47-300 Krapkowice, ul. Kwiatowa 7.  

 

 

 Wymagania dotyczące zakwaterowania: hotel lub hostel w  bezpiecznym  

dla młodzieży miejscu, zakwaterowanie wszystkich uczestników w jednym budynku, 

możliwie na jednej kondygnacji, w przypadku zakwaterowania na sąsiednich 

kondygnacjach na każdej z nich znajduje się pokój opiekunów,  zakwaterowanie   

w pokojach niekoedukacyjnych z odpowiednią ilością łóżek z pościelą i z dostępem 

do węzła sanitarnego (natrysk, umywalka i wc), zakwaterowanie w pokojach 2 , 3 i 4–

osobowych, w pokojach czystych i estetycznych,  miejsce zakwaterowania mieści się 

w odległości nie większej niż 15 km od centrum Warszawy (np. Pałacu Kultury  

i Nauki). 

 

 Wymagania dotyczące wyżywienia: w dniu wyjazdu obiad składający się  

z dwóch gorących dań: zupy i drugiego dania oraz napoju, ciepła kolacja,  w drugim 

dniu wycieczki śniadanie (najlepiej w postaci szwedzkiego stołu), obiad  składający 

się z dwóch gorących dań: zupy i drugiego dania oraz napoju oraz prowiant na drogę 

powrotną: drożdżówka, kanapka, napój. Wszystkie posiłki będą przygotowane 

zgodnie z zalecanymi normami żywieniowymi dla grup wiekowych dzieci szkolnych 

określonych w obowiązujących przepisach prawa.   

 

 Zwiedzanie  z przewodnikiem.    

 

 

W programie:                                                                                                                                          

1. zwiedzanie Sejmu,                                                                                                                                

2. obejrzenie spektaklu w teatrze,     

      3. zwiedzanie Starych Powązek – nekropolia zasłużonych Polaków.                                                                                                    

4. zwiedzanie 2 muzeów do wyboru: Zamek Królewski lub Muzeum Powstania 

Warszawskiego lub Muzeum Narodowe lub Muzeum Wojska Polskiego lub Centrum 

Nauki Kopernik, 
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4. Zwiedzanie Warszawy  (może być objazdowe) m.in. : Stare Miasto, Ogród Saski, Grób 

Nieznanego Żołnierza, Zamek Królewski, Trasa W – Z, Park Łazienkowski, Belweder, 

Pałac Nauki i Kultury (z wjazdem na Iglicę), Port Lotniczy Okęcie, Pałac w Wilanowie, 

Stadion Narodowy, przejażdżka warszawskim metrem.               

 
 

 

Wypełnia oferent: 

 

 

Adres noclegu: ……………………………………………… 

 

 

Propozycja wyżywienia: ……………………………………… 

 

 

Szczegółowy program wyjazdu: ……………………………… 

 

 

 

 


