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Szlakiem filmów Stanisława Barei i Muzeum Polskiej
Wódki - wycieczka do Warszawy
Cena: 97 zł

Szlakiem filmów Stanisława Barei i Muzeum Polskiej Wódki - wycieczka do Warszawy

TERMIN

08.08.2020

MIEJSCE WYJAZDU

Godz 7.30. Łódź Dworzec autobusowy Łódź
Kaliska
Godz 8.00. Głowno, parking na ul. Sosnowej (przy
galerii handlowej)
Godz 8.20. Łowicz, parking autokarowy na ul.
Starorzecze
ubezpieczenie grupy NNW 5000 zł w TU Europa,
transport
autokarem
o
standardzie
turystycznym z klimatyzacją, kawa i herba ta
podczas podróży,
opieka pilota, opieka
miejscowego
przewodnika,
podatek
Vat
Marża, upominek niespodzianka Unitravel,
obowiązkowa
składka
do
Turystycznego
Funduszu Gwarancyjnego (0 zł/os), program i
rezerwacje.
Bilety wstępu: Muzeum Polskiej Wódki (35 zł/os),
wjazd na taras widokowy PKiN (15 zł/os),
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

ŚWIADCZENIA NIEZAWARTE W CENIE

Szlakiem filmów Stanisława Barei i Muzeum Polskiej Wódki - wycieczka do Warszawy

Dodatkowe informacje
Czas trwania: 1 dzień
Bilety wstępu: 50 zł/os.
Uwagi: Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Do Muzeum Polskiej Wódki mogą wejść jedynie
osoby powyżej 18 roku życia. Realizacja wycieczki przy minimum 20 osobach. Płatność za bilety
wstępu w biurze

Program
Program
Wyjedziemy rano do stolicy naszego kapitalistycznego kraju. Parafrazując naszego klasyka może to
miasto ma swoje minusy, bo korki oraz „straszne się tu chamstwo zjeżdża z całego świata. Kasza
niedogotowana…” a na dworcu „strach jak łapią” ale Warszawa ma też swoje plusy i chodzi o to,
żeby te minusy nie przesłoniły plusów. My zabierzemy Państwa w niedaleką przeszłość i rozbawimy
Państwa, żeby trochę się oderwać od dnia codziennego. W Warszawie spotkamy się z
przewodnikiem, który zabierze nas na spacer śladami filmów Stanisława Barei. Będziemy spacerować
w okolicach Dworca Warszawa Śródmieście, Dworca Centralnego i Pałacu Kultury i Nauki, na naszej
trasie będą też Hotel Viktoria i pawilon handlowy Emilia oraz wiele innych miejsc, które przypomną
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Państwu sceny ze znanych, lubianych filmów i seriali mistrza. Podczas zwiedzania Warszawy
poznamy tło historyczne Warszawy lat 60 i 70, wjedziemy na taras widokowy PKiN aby „zażyć trochę
relaksu” a także dowiemy się: Gdzie mieszkali bohaterowie filmu „Poszukiwany, poszukiwana”? Czy
„Porządek panuje w Warszawie”? Kto się wydziera w kolejce? Czy czas podróży pociągiem, skraca
czas podróży koleją? Ile waży syn? Gdzie był festyn dla ludzi dobrej roboty?. Po takim spacerze
pojedziemy na Stare Miasto gdzie zrobimy czas wolny. Zainteresowanych klasycznym zwiedzaniem
Warszawy zaprosimy na spacer z przewodnikiem po Starym Mieście, gdzie poznamy historie naszej
stolicy a także przypomną nam się sceny z filmu „Nie lobię poniedziałku”. Na zakończenie wycieczki
pojedziemy na Pragę aby zwiedzić jedyne w Polsce Muzeum Polskiej Wódki. Główna ekspozycja
Muzeum znajduje się w zabytkowym budynku Zakładu Rektyfikacji. W muzeum odkryjemy lokalną
tradycję produkcji i przekonamy się o światowej renomie, jaką zyskała Polska Wódka. Poznamy
wirtualną pracownię średniowiecznego alchemika, rozgościmy się w szlacheckim dworze i
zobaczymy miejsce pracy gorzelnika. Dowiemy się również, jaką funkcję pełniła wódka w wielkiej
polityce czy wreszcie odkryjemy tajniki pracy barmana „od kuchni”. Na zakończenie wizyty w
Muzeum, będzie można nabyć upominki związane z działalnością Muzeum, a przede wszystkim
najlepsze polskie wódki. Sympatyków degustacji powita również stylowa restauracja, gdzie odbędzie
się degustacja (w wersji podstawowej 3x15ml).
*Dla osób niezainteresowanych zwiedzaniem Muzeum, proponujemy zwiedzanie warszawskiej Pragi.
Prawobrzeżna dzielnica Warszawy, ujmuje swoim autentycznym przedwojennym urokiem. W
większości oszczędzone podczas działań wojennych, uliczki Pragi zachowały swój niepowtarzalny,
ludowy charakter. Niektórzy natrętnie twierdzą, że jest to jedyna prawdziwie warszawska część
Warszawy. Spacer po Starej Pradze. W godzinach popołudniowych, weseli w dobrym humorze
wyjedziemy w drogę powrotną. Zapraszamy i gwarantujemy, że smutni nie wrócicie
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