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Dzień 1.  12.04.2023 

Wyjazd z Ptaszkowej w godzinach nocnych.  Przejazd do Warszawy. Wizyta w Kościele Św. 

Stanisława Kostki – udział w Mszy Świętej. Następnie, zwiedzanie Muzeum oraz grobu 

Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Przejazd do centrum i spotkanie z przewodnikiem 

lokalny. Zwiedzanie m.in. Starego Miasta – najstarszy ośrodek miejski Warszawy będący zwartym 

zespołem architektury zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII wieku o średniowiecznym układzie 

zabudowy, otoczone pierścieniem murów obronnych z XIV–XVI wieku. Zobaczymy m.in. Katedrę 

św., Jana, pomnik syrenki, Zamek Królewski (z zewnątrz). Następnie przejazd do Łazienek 

Królewskich – spacer po parku, zwiedzanie Pałacu na Wodzie (z zewnątrz). Kolejnym punktem 

będzie Taras widokowy Stadionu Narodowego - wejdziemy na trybunę górną areny, z której 

można zobaczyć całą panoramę stadionu. To idealne miejsce, aby podziwiać PGE Narodowy od 

środka. Następnie przejazd na hotelu,  zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 2. 13.04.2023 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd Pałacu Prezydenckiego. Budynek, który od 1994 

roku jest oficjalną siedzibą Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Pałac Prezydencki jest największym 

pałacem w Warszawie. Monumentalny gmach składa się z czterokondygnacyjnego korpusu 

głównego oraz dwóch dwukondygnacyjnych skrzydeł bocznych. Był wielokrotnie przebudowywany. 

Swój obecny wygląd zewnętrzny uzyskał na początku XIX wieku. Udział w Mszy Świętej. Następnie 

przejazd do Niepokalanowa. Zwiedzanie francuskiego klasztoru – sanktuarium, które jest jednym 

z najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych w centralnej Polsce. Przejazd do Łodzi. 

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

 

Dzień 3.  14.04.2023 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie centrum Łodzi. Zobaczymy m.in. Rynek 

Staromiejski, Plac Wolności, ulicę Piotrkowską, Bazylikę archikatedralną św. Stanisława Kostki, 

Księży Młyn, Pasaż Róży, odwiedzimy miejsce gdzie od 16 lat „przesiaduje” Julian Tuwim, łódzka 

aleja gwiazd. Następnie wizyta w Orientarium w Łodzi to najnowocześniejszy kompleks  
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prezentujący faunę i florę Azji Południowo-Wschodniej. Część ekspozycyjna została podzielona na 

4 części. W pierwszej z nich – słoniarni – zobaczymy największego słonia indyjskiego w Europie, 

Aleksandra oraz jego młodszego kolegę, Taru. Druga strefa, zwana Celebes, podzielona jest na dwa 

wybiegi. Jeden z nich zajmują wyderki orientalne, Marlenka i Vincent, jeżozwierze palawańskie, kur 

bankiwa oraz anoa nizinne. Na drugim zamieszkała rodzina makaków – Punjub, Calineczka, Naomi 

oraz Jaya. W kolejnej części – oceanicznej – znajduje się około 1300 ryb, w tym rekiny, rzadko 

spotykane riny gitarowe, rekiny brodate, żarłacze rafowe czarnopłetwe oraz płaszczki – orlenie 

plamiste i Himantury. Gatunki te można podziwiać z poziomu największego w Polsce podwodnego 

tunelu. Ostatnia, najgorętsza strefa Orientarium, to Wyspy Sundajskie. To królestwo kilku 

gatunków zwierząt. Spotkamy tutaj rekordowych rozmiarów krokodyla gawialowego, Krakena i 

jego partnerkę, Penelopę, orangutany sumatrzańskie – Ketawę, Budiego i Joko, gibony, langury 

jawajskie, binturongi, kanczyle jawajskie oraz niedźwiedzie malajskie. W tej części także latają 

azjatyckie ptaki. Następnie przejazd do Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w 

Charłupi Małej. Projekt obecnie tu stojącej, czwartej już z kolei świątyni, powstał w pracowni 

wybitnego polskiego architekta Stefana Szyllera. Kościół posiada wizerunek Najświętszej Maryi 

Panny, czczony w parafii od pocz. XVII w. Udział w Mszy Świętej.  Wyjazd w drogę powrotną do 

Ptaszkowej. Na trasie zatrzymamy się na obiad (we własnym zakresie).  

 

Cena: 790 zł/osoba – grupa min. 45 osób płacących  

 
Cena zawiera:  

• przejazd autokarem, 

• 2 noclegi z wyżywieniem HB (śniadanie i obiadokolacja), 

• opieka pilota, 

• przewodnika miejskiego po Warszawie i Łodzi,  

• bilety wstępu do: Taras widokowy Stadionu Narodowego, Muzeum Księdza Jerzego 

Popiełuszki, Orientarium w Łodzi. 

• ubezpieczenie NNW. 

 

Cena nie zawiera:  

• obiadu na powrocie z Sieradza do Ptaszkowej.  

 

 

Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, który może wyniknąć 

z indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności do tych miejsc. 

 

 


