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PODWARSZAWSKIE MIASTA OGRODY I ICH CIEKAWOSTKI 
Program wycieczki 1 dniowej w terminie – sobota – 22.04.2023 r.  

 
PROGRAM WYCIECZKI: 
Wyjazd z Warszawy z ustalonego miejsca o godz. 8.00, podstawienie autokaru godz. 7.45  PKiN Kinoteka 
 
PODKOWA LEŚNA – WIZYTA W NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNYM MIEŚCIE OGRODZIE – m.in. położony 
w ogrodzie kościół św. Krzysztofa, którego wnętrza uświetniają działa prof. Stanisława Słoniny oraz  
prof. Kazimierza Gustawa Zemły; SPACER SZLAKIEM ZABYTKOWYCH WILLI 
 
BRWINÓW – krótka wizyta w kolejnym mieście-ogrodzie, opowieść o Stawisku – fragmencie związanym  
z rodziną Iwaszkiewiczów, spacer po cmentarzu parafialnym – z grobami m.in. rodziny Iwaszkiewiczów  
 
CENTRUM FOLKLORU POLSKIEGO - PAŁAC KAROLIN – zwiedzanie pod opieką przewodnika centrum 
edukacyjnego Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, czas na spacer po zabytkowym 
kompleksie  
 
Czas wolny w ciągu dnia do dyspozycji uczestników – m.in. możliwość organizacji posiłku w ciągu dnia  
 
MILANÓWEK – MIASTO-OGRÓD OKREŚLANE RÓWNIEŻ „MAŁYM LONDYNEM” (bowiem w okresie II wojny 
światowej był jednym z najważniejszych ośrodków dowodzenia, szkolenia i zakrojonej na szeroką skalę walki 
z okupantem na terenie Zachodniego Mazowsza); SPACER FRAGMENTAMI SZLAKÓW „WILLE MILANOWSKIE” 
I „MAŁY LONDYN”, ukazujący piękno architektury milanowskich willi, historię ich mieszkańców i miejsca 
związane z II wojną światową. 

UWAGA: KOLEJNOŚĆ REALIZACJI PROGRAMU MOŻE ULEC ZMIANIE 
 
 

 

Cena: w zależności od wielkości grupy:  

dla  30 osób – 150 zł / os., dla 40 osób – 130 zł / os.  
Cena zawiera:  

• Transport autokarem wyposażonym w klimatyzację, DVD, WC 

• Opiekę pilota – przewodnika na całej trasie wycieczki 

• Realizację programu  (bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy miejscowi) 

• Ubezpieczenie NNW uczestników wycieczki (suma ubezpieczenia – 10 000 zł)   
➢ Cena nie zawiera – fakultatywnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% wartości imprezy 


