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Centrum Nauki Kopernik- wystawa BZZZ- 15zł/os.
Taras widokowy Lotnisko Chopina- bezpłatnie
Taras widokowy „trzydziestka” PKiN- 15zł/os.
Zwiedzanie Stadionu Narodowego-trasą ekskluzywną -15zł/os
Zwiedzanie Stadionu Legii- trasą Białą-14 zł/os
Cinema Park- 3h seans- sens kinowy pełen emocji! Cinema Park w harmonijny sposób łączy
świat kina, park rozrywki oraz centrum edukacji.. Dzięki innowacyjnej technologii kina mogą
zajrzeć do wnętrza wulkanu, być świadkiem trzęsienia ziemi, wyruszyć w głąb ludzkiego ciała
czy zwiedzić odległe krańce Wszechświata.- 26,50zł/os.
Muzeum Chopina- lekcje muzealne -150zł/ grupa do 25 osób.
Mały Chopin – na lekcji poznajemy Fryderyka jako małego chłopca, obdarzonego nie tylko
geniuszem, al. i poczuciem humoru. Dzieci mogą dzięki temu w swoim rówieśniku – Chopinie –
rozpoznać dobrego kolegę, którego muzykę warto odkrywać bez względu na wiek.
Usłysz mnie! Chopin – zajęcia mają na celu poznanie muzyki Chopina poprzez aktywne
słuchanie i zabawę. Na ekspozycji stałej Muzeum poszukujemy miejsc, które wiążą się z muzyką
Fryderyka, aby później stworzyć muzyczną impresję na temat jego kompozycji.
Muzeum Geologiczne- do wyboru lekcje muzealne 5zł/os. lub warsztaty 10zł/os. Różne
tematy do wyboru
Muzeum Techniki- lekcje muzealne przewodnik i bilet wstępu 15 zł/os. Różne tematy do
wyboru
Manufaktura Cukierków- pokazy ręcznego wykonywania cukierków, metodą z XVII w. Podczas
takiego pokazu dzieci są obserwatorami- 10zł od uczestnika (nie obejmuje opiekunów). W tej
cenie każdy z uczestników otrzymuje opakowanie cukierków i lizaka. 15zł jeśli DODATKOWO
podczas pokazu mamy dla uczestników ukręcić średniej wielkości lizaka.
Zwiedzanie - najciekawszych Warszawy z przewodnikiem „Poznanie legend Warszawy”
spacerkiem 200zł/grupa przewodnik
Przejażdżka kolejką po Starym Mieście -20zł/os.
Seans w Planetarium - 14zł/os
Wilanów – Pałac- lekcje muzealne+ Ogród - ok. 15zł/os.
Łazienki królewskie – spacer bezpłatnie, zwiedzanie z przewodnikiem ok. 15zł/os
Muzeum etnograficzne- lekcje i warsztaty muzealne- Podczas lekcji i warsztatów dzieci mogą
dotykać replik muzealiów, rozwiązywać zadania edukacyjne, rebusy i krzyżówki. Niektóre lekcje
połączone są z projekcją unikatowych materiałów filmowych dokumentujących ginące techniki
rzemieślnicze i archaiczne praktyki rolnicze.
Elementem lekcji mogą być zajęcia muzyczne, plastyczne - rysowanie, lepienie z modeliny lub
gliny, robienie wycinanek, a dla dzieci najmłodszych - gry i zabawy ruchowe.- ok. 15zł/os. w
zależności od liczebności grupy
Spektakl dla dzieci w wybranym Teatrze, 20-30zł/os
Zwiedzanie Teatru Roma – 5zł/os.
Muzeum Ewolucji- zwiedzanie z przewodnikiem – 7zł/os.
ZOO- spacer-16 zł/os, lekcje muzealne lub zwiedzanie z przewodnikiem 120 zł/grupa 25os
Zabawa na wybranej Sali Zabaw: Hulakula , Kolorado, Kamelot, od 10zł/os/1h
Dom Spotkań z Historią – zwiedzanie wystaw połączone z warsztatami edukacyjnymibezpłatnie
Oceanarium 3D-Prehistoryczne -16zł/os
Zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP (od 6 lat) – bezpłatnie
Zwiedzanie obejmuje 16 sal ekspozycyjnych, kilkaset multimediów i tysiące unikatowych
eksponatów. Specjalnie dla uczniów szkół podstawowych przygotowaliśmy zajęcia pod tytułem
Był sobie pieniądz, podczas których zajrzymy do najbardziej atrakcyjnych dla dzieci modułów CP
NBP, takich jak Antyk-Średniowiecze-Nowożytność, Systemy pieniężne, Ulica Bankowa, Bank
centralny, Skarbiec. Podczas zajęć pokażemy różne etapy rozwoju pieniądza, od pojawienia się
pierwszych płacideł, poprzez wynalezienie monet, i powstanie pierwszych banknotów. Zajrzymy
też do bankowego skarbca, jednej z największych atrakcji CP NBP. W trakcie zajęć uczniowie
otrzymują dopasowane do wieku uczestników karty zadań, które urozmaicają wizytę i
pomagają uporządkować zdobyte wiadomości.
Ogród botaniczny na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego-bezpłatnie
Milanówek - zwiedzanie Fabryki Krówek ciągutek, gdzie dzieci będą mogły poznać tajemnicę
produkcji tych cukierków. Podczas wycieczki poznają historię i tradycję krówki ciągutki, zwiedzą
zakład produkcyjny i posmakują świeżo wyprodukowanych krówek :) zaprojektują własną
kolorową etykietę, nauczą się samodzielnego zawijania cukierka, wezmą udział w konkursie
rysunkowym a na koniec czeka Dzieci Słodka niespodzianka. 20zł/os

Cena:
80 zł/os. - ok. 30 + 3 opiekunów
60 zł/os. - ok. 44 + 4 opiekunów
Cena obejmuje:
 przejazd komfortowym
autokarem, opłaty
parkingowe,
 ubezpieczenie NNW na sumę
5000zł,
 opiekę pilota
Dodatkowo płatne :



obiad,
bilety wstępu, których koszt
uzależniony jest od wybranych
wariantów zwiedzania

