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Warszawa – klasycznie i 

alternatywnie 2 dni 
 

Stare i Nowe Miasto, Krakowskie Przedmieście, Łazienki Królewskie, Plac Grzybowski, Śródmieście i 
przedwojenna siatka kamienic, Jazdów, Praga 

 
Program zwiedzania 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 1 Warszawa    

Spotkanie z pilotem pod Kolumną Zygmunta na Placu Zamkowym. Spacer 

rozpoczniemy od Nowego Miasta, idąc w kierunku Starówki. Podczas przechadzki 

poznamy rozmaite sekrety i ciekawostki związane z tym najbardziej turystycznym 

fragmentem miasta, fakty, o których nie wiedzą często nawet rodowici warszawiacy. 

Będziemy zadzierać do góry głowę, innym razem patrzeć pod nogi, a czasem 

używać wyobraźni, by odtworzyć miejsca, których już nie ma. Kręcąc się po 

brukowanych dróżkach odkryjemy najmniejszy dom i najkrótszą uliczkę w 

Warszawie, dowiemy się, kto zrobił karierę “od pucybuta do milionera”, gdzie był 

pierwszy warszawski szpital oraz gdzie chowano ofiary kata. Wspólnie odnajdziemy 

kamienicę, w której według legendy ukryty został skarb strzeżony przez 

Bazyliszka oraz posąg skamieniałego z rozpaczy mazowieckiego księcia, zwanego 

Niedźwiedziem. W trakcie zwiedzania zatrzymamy się na chwilę w jednym z 

popularnych punktów widokowych – na Gnojnej Górze -  z którego rozpościera się 

piękna panorama na Wisłę i Pragę. Dziś jest to zielone i przyjemne dla oka 



wzniesienie, ale dawniej było to wysypisko śmieci, gdzie w celach leczniczych po 

szyję byli zakopywani ludzie chorzy na syfilis. Następnie krokiem spacerowym udamy 

się w kierunku Krakowskiego Przedmieścia i Placu Teatralnego. Dowiemy się co 

kryją dawne siedziby masońskie, co połknął Mickiewicz i czyją głowę wchłonął, a 

także co łączy Prusa i Chopina. Ostatnim punktem zwiedzania będą Łazienki 

Królewskie, nazywane „najszczęśliwszym miejscem w Warszawie”. Letnia 

rezydencja króla Stanisława Poniatowskiego skrywa wiele niesamowitych historii. 

Poznamy odpowiedzi na pytania - jak zostać milionerem, gdzie były największe 

kuchnie w kraju oraz kto uwielbiał 3 rzeczy na literę K? W poszukiwaniu ciszy i 

spokoju udamy się do Jazdowa - jednego z najbardziej magicznych i niesamowitych 

miejsc Warszawy. W 27 drewnianych, fińskich domkach z okwieconymi małymi 

ogródkami i alejkami w harmonii i zgodzie, żyją tu i działają obok siebie mieszkańcy, 

artyści, pszczelarze i ogrodnicy miejscy, studenci oraz pracownicy firm, spółdzielni, 

ambasad i organizacji pozarządowych. Odbywają się tu warsztaty ogrodnicze, 

koncerty i garażówki. Dzień zakończymy uroczystym bankietem w jednej z 

najlepszych chińskich restauracji. Dziś menu wybiera prezes naszego biura czyli 

Cui Ran, która zadba aby nie zabrakło największych chińskich przysmaków. Będzie 

okazja do miłych wspomnień, opowieści i snucia planów przyszłych podróży z CT 

Poland. Nocleg.  

 

Dzień 2     

Po dniu klasycznego zwiedzania czas na 

coś bardziej alternatywnego. Po śniadaniu 

udamy się na czterogodzinną wycieczkę 

kultową Nysą 522 – symbolem Milicji 

Obywatelskiej -  aby poznać prawdziwego 

ducha tego niesamowitego miasta. Podróż 

rozpoczniemy od Placu Grzybowskiego, 

łączącego historię i nowoczesność, różne 

nurty architektoniczne oraz dwie kultury – 

żydowską i chrześcijańską. Zobaczymy 

jeden z najwyższych wieżowców 

Warszawy – szklany Cosmopolitan – 

jeden z najatrakcyjniejszych adresów miasta, gomółkowskie 16-sto piętrowe bloki za 

Żelazną Bramą, w których w każdym znajduje się ponad 400 mieszkań, Pałac 

Lubomirskich – który został obrócony o 78 stopni oraz bryłę ponad 150-cio letniego 

kościoła Wszystkich Świętych w towarzystwie PRL-owskich zielonych bloków z 

legendarnym Pałacem Kultury na czele. Przez Śródmieście przejedziemy ulicą 

Marszałkowską – wielkomiejską arterią, będąca sercem miasta. Na jej zachodniej 

stronie znajduje się rozległy Plac Defilad – w latach 60-tych miejsce pochodów i 

wieców - gdzie na trybunie stał Towarzysz Wiesław i nawoływał “Towarzysze, 

Obywatele, Ludu pracujący stolicy”. Po przeciwnej stronie naszym oczom ukażą się 

wieżowce mieszkalne, biurowce, domy towarowe – z których ostały się do czasów 

dzisiejszych – Wars, Sawa i Junior – oraz “Rotundą” –  siedzibą banku PKO i 

miejsce spotkań towarzyskich. Podczas przejażdżki dowiemy się, co łaczyło MDM z 



Paryżem, która ulica zasłużyła na miano pechowej, gdzie mieszkał wielki bard 

Warszawy – Mieczysław Fogg – znany z piosenki “To ostatnia niedziela” oraz kto 

ogradzał Warszawę wiklinowymi koszami. Ostatnim punktem programu będzie Stara 

Praga – niegdyś kolebka handlarzy i złodziei, ocean melin, dziś - dzielnica artystów i 

miłośników starych zabudowań. Aby poczuć klimat “Praszki” zajrzymy na słynny 

Różyk - najstarsze czynne dziś targowisko w Warszawie, gdzie kiedyś można było 

kupić dolary, świadectwo z politechniki i fartuszek do szkoły. Poznamy historię 

przedwojennych kamienic i odkryjemy co skrywają tajemnicze podwórka – studnie. 

Przestąpimy bramę dawnej fabryki wódki Koneser i skosztujemy słynnych pyz w 

słoiku przygotowywanych w jednym z kultowym miejsc na warszawskiej Pradze. 

Wycieczkę zakończymy w jednej z lokalnych restauracji, gdzie zjemy lunch. Będzie 

okazja do miłych podsumowań i rozmów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termin: Symbol: Cena od osoby: Dopłata do pokoju 1 os. 

Każda sobota i niedziela  WAW – 1/20  878 PLN  100 PLN 

 
                      Wycieczka realizowana dla min. 6-os.   
 
 

Cena obejmuje:  

1. Przejazd Nysą 522 (wycieczka potrwa 4 godz.). 
2. Zakwaterowanie w hotelu *** w pokojach 2-os. z łazienką (2 

osoby w pokoju).  
3. Bilet wstępu do Muzeum Polskiej Wódki z degustacją.  
4. Bilety komunikacji miejskiej ZTM. 
5. Opiekę pilota na całej trasie wycieczki i lokalnego przewodnika w 

czasie zwiedzania. 
6. Posiłki na trasie (1 śniadanie, 1 lunch, 1 kolacja - bankiet 

chiński).  
7. Ubezpieczenie NNW. 
8. Podatek VAT. 

 

Cena nie obejmuje: 

1. Przejazdu do / z Warszawy. 
2. Napojów do posiłków i dodatkowych posiłków. 
3. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowcy. 
4. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie 

objętych programem zwiedzania. 
5. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie. 

 
 

 
 

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie. 
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