
 

XII WYCIECZKA      
WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ 

 

Klub PTTK „KLIMEK” Grudziądz  

organizuje wyjazd do Warszawy  

nawiązujący do 96. rocznicy powstania w Grudziądzu  

oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 

Termin: 24-25.11.2018 r. 
 

W programie wycieczki: 

 Śladami Józefa Piłsudskiego po Śródmieściu, 

 Muzeum Narodowe – z wystawą „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918”, 

 spacer przez Starą Ochotę, 

 Muzeum Drukarstwa, 

 Muzeum Wódki Polskiej, 

 Cmentarz Bródnowski, 

 Park Bródnowski – Park Rzeźby, 

 Muzeum Sztuki Nowoczesnej – z wystawą „Niepodległe. Kobiety a dyskurs narodowy”, 

 msza św. w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce, 

 nocleg w ibis budget Warszawa Reduta – pokoje 2- i 3-osobowe (Hotel klasy ekonomicznej – 

https://www.accorhotels.com/pl/hotel-7148-ibis-budget-warszawa-reduta/index.shtml) 

dz. Ochota – ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 16, 

 w niedzielę po zwiedzaniu obiad w restauracji „Sosiser”. 

Wyjazd z Grudziądza o godz. 6:00 z parkingu przy stacji paliw Circle K (naprzeciwko 

mleczarni), powrót ok. godz. 22:00. 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do programu nieznacznych zmian. 

Zgłoszenia (imię, nazwisko, tel. kontaktowy) należy przesyłać do dnia 24 października 2018 r.  

e-mailem na adres j.kaminski@wp.pl.  

O uczestnictwie decyduje w pierwszej kolejności ilość odbytych wycieczek „Warszawa da się lubić", 

następnie kolejność zgłoszeń (i oczywiście uiszczenie wpisowego).  

Koszt wycieczki: wpisowe 140 zł – płatne 25 października 2018 r. w „#room” (obok Informacji Turystycznej 

na Starym Rynku), w godz. 18:00-19:00 + 55 zł na wstęp do Muzeum Wódki Polskiej i obiad (płatne  

w dniu wyjazdu). 

W przypadku rezygnacji z wycieczki wpisowe nie będzie zwracane. 

Na sobotni wieczór zaplanowana jest wizyta w Teatrze Polskim – spektakl realizowany w ramach obchodów 

stulecia odzyskania niepodległości „Żołnierz królowej Madagaskaru” (informacje o spektaklu na stronie 

teatrpolski.waw.pl), po spektaklu zwiedzanie teatru (powrót do hotelu komunikacją miejską). Koszt 60 zł 

(ulgowy 50 zł) –  płatność z wpisowym. 

Członkowie PTTK (z opłaconą składką na 2018 rok) na wycieczce będą objęci ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków na mocy porozumienia ZG PTTK z ERGO Hestia, natomiast każdy inny 

uczestnik musi ubezpieczyć się sam. 

ORGANIZACJA WYCIECZKI OPIERA SIĘ NA ZASADZIE "NON PROFIT" PRZY 

WYKORZYSTANIU, ZAANGAŻOWANIU I DZIAŁALNOŚCI WOLONTARIUSZY I NIE MA 

CHARAKTERU KOMERCYJNEGO. 

organizator wycieczki 

JAN KAMIŃSKI 

kom. 604780505 

e-mail  j.kaminski@wp.pl    
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