
              WARSZAWA KLASYCZNA 
              21/22/23/24 września 2023 
Łazienki Królewskie – Stary Cmentarz Powązki – 
Wilanów pałac i park – Krakowskie Przedmieście – 
Zamek Królewski – Stare Miasto – Pałac Kultury i Nauki 
(zwiedzanie wnętrz) – Muzeum Powstania 
Warszawskiego 
 
21 września 2023, czwartek – 1 dzień 
Wyjazd z Wrocławia o godz. 06:00 z parkingu na pl. Solidarności. Na trasie 
przerwa śniadaniowa. Spotkanie z przewodnikiem. 

 Łazienki Królewskie 
Nazwa całego kompleksu pochodzi od działającej tam niegdyś barokowej Łaźni 
Lubomirskiego. Park tworzą trzy ogrody: Łazienki Królewskie, Ogród Belwederski 
i Modernistyczny, które zajmują łącznie 76 ha. Dzisiejsze Łazienki Królewskie, 

przed przejęciem ich i przebudową przez króla Stanisława Augusta w 1764 roku , 
pełniły rolę leśnego zwierzyńca dla organizowanych tam polowań. Przez 

następnych 20 lat na polecenie króla przekształcano istniejące budynki, 
wznoszono nowe pałacyki i pawilony – Biały Domek, pałacyk Myślewicki, Nowa 
Oranżeria, Teatr na Wyspie, Pałac Na Wodzie, Stara Pomarańczarnia i Teatr. 

Dekoracją Ogrodu Królewskiego były kolekcjonowane przez Stanisława Augusta 
rzeźby, które w większości do dziś ozdabiają ogród. XVIII w. to nieustanna 

przebudowa i upiększanie terenu. Jedne drzewa wycinano, inne nasadzano. 
Zakładano drogi, przerzucano mosty nad kanałami osuszającymi teren. 

   

  
         Łazienki Królewskie z lotu ptaka                          Pomnik Fryderyka Chopina 
 

W 1795 r. Stanisław August po abdykacji internowany w Grodnie na zawsze 
opuścił ukochane Łazienki. Prace na terenie ogrodu z czasem ustały. Po śmierci 

króla w 1798 r. ogród Łazienek Królewskich został zachowany, choć jego 
pierwotny kształt uległ z czasem pewnym zmianom. Wzrastające drzewa 

zasłoniły dalekie osie widokowe, z ogrodu znikły w XIX w. egzotyczne detale. 
Pozostałe części królewskiej kompozycji czytelne są do dziś, stanowiąc przykład 
letniej rezydencji ostatniego króla I Rzeczypospolitej. W 1817 Łazienki przeszły w 

ręce carów rosyjskich. W czasie I wojny światowej wyposażenie Pałacu Na 
Wodzie zostało wywiezione do Rosji. Prawdziwe zniszczenia przyniosła jednak II  



wojna światowa. Niemcy podpalili pałac, planowali zniszczenie innych obiektów. 

Na szczęście królewski park ocalał i dzisiaj jest jednym z najbardziej ulubionych 
przez warszawiaków miejsc spacerowych. Zobaczymy z zewnątrz niektóre 

obiekty, podejdziemy pod słynny pomnik Fryderyka Chopina.  

Cmentarz Stare Powązki – narodowa nekropolia 

Jest najstarszym cmentarzem w Warszawie, został założony jeszcze w czasach 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Niestety podczas II Wojny Światowej 

został bardzo zniszczony, a dzięki ,przede wszystkim, inicjatywie Jerzego 
Waldorffa, możemy dziś znowu zachwycać się pięknem najwyższej klasy 

nagrobków. To on założył Komitet Opieki nad Starymi Powązkami i zainicjował 
kwesty przeznaczone na renowacje najbardziej zniszczonych nagrobków. W XIX 

wieku, otworzono drugi cmentarz w Warszawie – na Bródnie, a wtedy to Powązki 
stały się cmentarzem elitarnym, jeśli kogoś stać było na miejsce grzebalne, stać 
go było również na nagrobek. Część nazwisk 2,5 mln pochowanych osób dzisiaj 

nam niewiele mówi, ale cmentarz powązkowski zwiedza się nie tylko dla nazwisk, 
ale również dla podziwiania wspaniałej rzeźby i sztuki cmentarnej. Wśród osób 

pochowanych są znani artyści, pisarze, muzycy, aktorzy, piosenkarze. 
 

  
 

     
 
Przejazd do hotelu na zakwaterowanie i obiadokolację 

22 września 2023, piątek  – 2 dzień 
Po śniadaniu wyruszamy z wizytą do Wilanowa 

Wilanów  



Pałac w Wilanowie to barokowa perełka Warszawy.  Pałac i ogród zachowały 

niezmienioną formę mimo zaborów, wojen i okupacji.  Został wzniesiony dla króla 
Jana III Sobieskiego w latach 1677-1696. Jego forma łączy cechy francuskiego 

pałacu w stylu Ludwika XIV z włoską willą wiejską i tradycyjnym dworem 
polskim. Przebudowy dawnego dworu Leszczyńskiego na barokową rezydencję 
dokonał Augustyn Locci. Wówczas pałac otrzymał bogatą dekorację 

architektoniczną, rzeźbiarską i malarską, której twórcami byli najwybitniejsi 
artyści epoki. Treścią tych dekoracji jest apoteoza rodu królewskiego i 

gloryfikacja sukcesów wojskowych Sobieskiego.  

 
 

Kiedy Jan III Sobieski przejmował to miejsce, nazywało się jeszcze Milanów, lecz 
szybko przemianowano na Wilanów, od włoskiego określenia „villa nova” (nowe 

miasto). Aż do 1945 roku pałac pozostawał rezydencją prywatną. W wieku XVIII i 
XIX był w posiadaniu kilku rodów magnackich, a kolejni właściciele wciąż go 
rozbudowywali, Zmiany te jednak nie zatarły pierwotnego charakteru budowli. 

Z początkiem 19. stulecia kolejny właściciel Wilanowa – Stanisław Kostka Potocki 
znacznie rozszerzył założenia ogrodowe. Dziś park rozciąga się na obszarze 45 

ha. Składa się z kilku części: barokowego ogrodu w stylu francusko-włoskim, 
neorenesansowego ogrodu różanego i parku pejzażowego w stylu angielskim.  

 

  
 
Pałac w Wilanowie to najstarsze muzeum sztuki w Polsce. Częściowo został 
udostępniony zwiedzającym już w 1805 r. Po roku 1945 przeszedł na własność 

Ministerstwa Kultury i Sztuki a od połowy lat 90. XX wieku funkcjonuje jako 



samodzielna placówka Muzeum Pałac w Wilanowie w którym zobaczymy m.in. 

znakomicie zachowany wystrój z czasów Jana III Sobieskiego , apartamenty 
króla i  królowej Marii Kazimiery, a wśród nich Gabinety Chiński, Holenderski, 

Starożytności i Muzeum Potockich. 

 

     
 
Przejazd w kierunku Starego Miasta. Przerwa kawowa 

 Krakowskie Przedmieście 
To dawna droga biegnąca od bram miasta na południe, część Traktu 
Królewskiego. W XVII i XVIII wieku została zabudowana reprezentacyjnymi 

pałacami , kamienicami i kościołami. Na początku XX wieku ulica stała się 
reprezentacyjną arterią miasta, znajdowały się tu najlepsze sklepy. W 1907 
uruchomiono oświetlenie elektryczne, a w 1908 tramwaj elektryczny. Zabudowa 

ulicy ucierpiała w czasie obrony Warszawy we wrześniu 1939.  
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tramwaj
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona_Warszawy_(1939)


Największe jednak  straty spowodowało powstanie warszawskie. Po wojnie 

większość zabytków odbudowano, w niektórych przypadkach przywracając im 
wcześniejszą, XVIII-wieczną szatę architektoniczną.  Ulica straciła jednak swój 

reprezentacyjny charakter. Wraz z przewodnikiem przejdziemy odcinek z placu 
Zamkowego do hotelu Bristol zatrzymując się na dłużej przy najważniejszych  
obiektach. 

 

      
                            Pałac Prezydencki                                                Kościół wizytek 

     
                        Kościół św. Anny                                              Kościół pokarmelicki 

 
Przejazd do hotelu na obiadokolację 

23 września 2023, sobota  – 3 dzień 
Po śniadaniu wyruszamy na Zamek Królewski 

 Zamek Królewski  
Zamek Królewski jest jednym z najważniejszych zabytków Warszawy. Przez setki 

lat pełnił funkcję rezydencji królewskiej oraz centrum administracyjnego państwa 
polskiego. Na przełomie XIII i XIV wieku w miejscu gdzie obecnie wznosi się 
zamek znajdował się gród Książąt Mazowieckich. W pierwszej połowie XIV wieku 

wybudowano Wieżę Grodzką, która została starannie odtworzona po 
zniszczeniach z okresu II wojny światowej. To najstarsza zachowana część 

zamku. Na przełomie XIV i XV wieku powstał Dwór Wielki, gdzie odbywały się 
posiedzenia sądów i obrady sejmu mazowieckiego. Od strony dziedzińca 
wewnętrznego zachowały się jego gotyckie relikty z charakterystycznymi 

ostrołukowymi blendami. W przeciągu kolejnych wieków zamek był wielokrotnie 
rozbudowywany i odnawiany. W drugiej połowie XVI wieku wzniesiono wieżę 

zwaną później Władysławowską oraz Nowy Dwór, mieszczący królewskie 
apartamenty.  Kolejna przebudowa miała miejsce na przełomie XVI i XVII wieku, 
kiedy to król Zygmunt III Waza uczynił Warszawę miastem stołecznym. Zamek 

zyskał swój obecny pięcioboczny kształt i barokowy wystrój, nabierając 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie


reprezentacyjnego charakteru. Stał się jednocześnie okazałą rezydencją 

królewską i centrum administracyjnym państwa.  
 

  
 

We wrześniu 1939 r. w czasie oblężenia Warszawy zamek częściowo spłonął w 
wyniku bombardowań. Pracownikom udało się jednak ocalić ogromną część 

wyposażenia apartamentów królewskich, które następnie ukryto w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. Wymontowano też kilkaset elementów wystroju 
najważniejszych sal zamkowych i przewieziono je na Wawel. Po upadku 

powstania warszawskiego hitlerowcy wysadzili w powietrze mury zamku 
umieszczając materiały wybuchowe w dziurach wywierconych w tym celu jeszcze 

zimą 1939 i 1940 roku.  Zamek odbudowano w latach 1971-1984. Odtworzono 
jego barokowo-klasycystyczny charakter, zachowując jednocześnie wszystkie 
ocalałe elementy konstrukcji. Zwiedzimy zamek przechodząc Trasę Królewską. 
 

  
 

   
 

Trasa Królewska którą przejdziemy obejmuje najatrakcyjniejsze elementy 
ekspozycji zamkowych. W trakcie zwiedzania zobaczymy  m.in. sale królewskie 
powstałe dla króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz sale sejmowe i Salę 



Tronową ociekającą czerwonym aksamitem i złotymi dekoracjami. Na Trasie 

Królewskiej zobaczymy także  Salę Rycerską, Salę Balową, apartamenty 
królewskie i Salę Senatorską, w której uchwalona została Konstytucja 3 maja. 

Po krótkiej przerwie wyruszamy na spacer po Starym Mieście 

 Stare Miasto 

Stare Miasto w Warszawie ograniczone jest murami miejskimi, ale to tutaj 
toczyło się życie w dawnej Warszawie. Co prawda już nie znajdziemy budynku 

Ratusza Miejskiego, ponieważ w XIX wieku urzędy zostały przeniesione do Pałacu 
Jabłonowskich, a sam budynek rozebrany, ale za to odnajdziemy jeden z 
najsłynniejszych symboli Warszawy, czyli Syrenkę. Całkowicie zniszczone Stare 

Miasto, podniosło się z gruzów i do 1953 r. odbudowano kamieniczki wokół 
rynku. Dziś, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest z pewnością 

najczęściej odwiedzanym miejscem w Warszawie. Podczas spaceru z 
przewodnikiem który zaczniemy od pl. Zamkowego  przejdziemy do 
archikatedry św. Jana gdzie odbywają się po dziś dzień najważniejsze 

uroczystości państwowe, zobaczymy owiany legendami dzwon szczęścia, 
zajrzymy na punkt widokowy nad Wisłą – Gnojną Górę, będziemy podziwiać 

Barbakan i zachowane mury miejskie i pochylimy głowy przy Pomniku Małego 
Powstańca – najstarszym z warszawskich pomników upamiętniających 

Powstanie Warszawskie. 
 

   
                        Rynek i Syrenka                                             Plac Zamkowy 

      
                  Barbakan                                                     Pomnik Małego Powstańca 
 

Przerwa kawowa w rynku a potem przejazd pod Pałac Kultury i Nauki 

 Pałac Kultury i Nauki 
Powstał w 1955 roku z inicjatywy Józefa Stalina jako „dar narodu radzieckiego 
dla Polaków”. Wybudowany przez rosyjskich robotników przez długi czas był 

uznawany za reprezentację socjalistycznej władzy i dumę Polski ludowej –
to w nim odbywały się m.in. zjazdy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 

http://www.unesco.pl/?id=290


Od samego początku w jego monumentalnych wnętrzach odbywały się liczne 

koncerty, wystawy, targi i pokazy. Jego całkowita wysokość wynosi 237 metrów. 
Na 30. piętrze, na wysokości 114 metrów, mieści się taras widokowy, z którego 

można oglądać panoramę Warszawy. Wjedziemy na ten taras windą i zwiedzimy 
udostępnione dla turystów wnętrza. 
 

  
 

W Pałacu znajduje się 3.288 pomieszczeń, w tym Sala Kongresowa (od 2014 
roku w trakcie modernizacji), siedziba Rady Warszawy oraz teatry, muzea, szkoły 

i uczelnie wyższe, kino, kawiarnie i pasaż handlowy. 
 

 
 

   
Przejazd do hotelu na obiadokolację 



24 września 2023, niedziela  – 4 dzień 
Po śniadaniu i wykwaterowaniu udamy się do Muzeum Powstania Warszawskiego 

 Muzeum Powstania Warszawskiego 
To interaktywne muzeum upamiętnia największą akcją zbrojną podziemia 
w okupowanej przez Niemców Europie podczas II wojny światowej. 

Multimedialna ekspozycja oddaje atmosferę powstańczej Warszawy, pokazuje 
nie tylko militarne dzieje 63 dni walk i życie codzienne ludności cywilnej ale także 

opisuje powojenny terror komunistyczny. Spacerując po granitowym bruku wśród 
gruzów zniszczonej stolicy posłuchamy opowieści powstańców i obejrzymy 
powstańcze pamiątki. Zrozumiemy jak się czuli przemieszczający się  kanałami 

żołnierze i zobaczymy z lotu ptaka zrównaną z ziemią stolicę na filmie „Miasto 
Ruin”. Zobaczymy wierną replikę Liberatora B-24J. Z takich samolotów  

dokonywano zrzutów z pomocą dla walczącej Warszawy. Serce obiektu stanowi 
stalowy monument przechodzący przez wszystkie kondygnacje budynku. Jego 
ściany pokrywają daty kolejnych dni powstania i ślady po pociskach, 

a z wewnątrz dobiega brzmienie bijącego serca, które symbolizuje życie 
Warszawy w 1944 roku. 

 

  
 

  
 
Po wizycie w Muzeum zaczynamy powrót do Wrocławia. Na trasie zjemy 

zorganizowany obiad. Powrót do Wrocławia ok. 19:30 
 

CENA 

 1350 zł/os + wstępy 128 zł/os (płatne dodatkowo w 
autokarze) - zaliczka 405 zł/os 



 Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora  - 1320 
zł/os +wstępy 128 zł/os (płatne dodatkowo w 
autokarze) –zaliczka - 396 zł 

 
Cena zawiera; 

 przejazd autokarem  lub busem (w zależności od ilości uczestników), opłaty 

autostradowe, parkingi 

 obsługa i opieka pilota-organizatora 

 obsługa przewodnika miejskiego  

 przewodnicy  w obiektach 

 3 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami   

 Wyżywienie; 3  śniadania, 3  obiadokolacje  

 Obiad w dniu powrotu 

 Obowiązkowa składka na Fundusz Gwarancyjny 

 Zestaw słuchawkowy 

 Ubezpieczenie NW, OC 

 podatek VAT, marża Biura 
 

Cena nie zawiera grupowych biletów wstępów -  ulgowe 128 zł /os// 
normalne 145 zł/os 
 

 Wilanów pałac i park – 28 zł ulgowy/35 zł normalny 

 Zamek królewski – 35 zł/os ulgowy /45 zł normalny/ grupowe/ 

 Pałac Kultury i Nauki – 40 zł/os grupowy (zwiedzanie sal i dostępnych wnętrz  + 

wjazd na taras widokowy) 

 Muzeum Powstania Warszawskiego – 25 zł/os grupowy 

 

 

 
 Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznych różnic w cenie 

biletów – program jest układany na podstawie cen z 2022 roku. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności 
realizowanych punktów programu bez uszczerbku dla całości 

programu 
 Na skutek dynamicznych zmian cen paliwa Organizator zastrzega 

sobie możliwość niewielkiej dopłaty , rzędu 5-10 zł/os, w dniu 
wyjazdu 

 
 
 

 


