
 

KOMUNIKAT 

Wycieczka do Warszawy. 

 
 

 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” „Glinik” w Gorlicach 

uprzejmie informuje członków Związku, iż podjęła kolejną decyzję dotyczącą 

zorganizowania wycieczki tym razem do Warszawy w dniach 16 - 19 

sierpnia 2016 roku – 4 dni w cenie 765 zł. od osoby w liczbie 1 autokaru 

tj. 48 miejsc. 
 

Z wycieczki mogą skorzystać członkowie Związku wraz z najbliższą 

rodziną tj. mąż, żona, dzieci, a także w przypadku wolnych miejsc inne 

osoby z zewnątrz. 

 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” „Glinik” postanowiła  

o dopłacie do wycieczki członkom Związku kwotę 300 zł. Członkowie 

Związku, którzy posiadają jeszcze środki finansowe na kartotekach mogą                    

z nich skorzystać zgodnie z Regulaminem podziału środków pkt. 5 ppkt. 1. 

Pozostałą część wpłaty uczestnicy dokonują od siebie. 

 

Zapisy na  wycieczkę prowadzone są w siedzibie Związku począwszy 

od dnia 11 kwietnia 2016 roku  z podaniem  imienia, nazwiska daty 

urodzenia i miejsca zamieszkania, a także imienia i nazwiska 

współmałżonka, dziecka lub osób z poza Związku do dnia 20 kwietnia 

2016 roku z wpłatą zaliczki w wysokości 300 zł. od osoby.                             

Pozostała kwota podlega wpłacie do 10 sierpnia 2016 roku. 

 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie decyzji co do 

udziału w wycieczce, W razie wątpliwości lub pytań co do organizacji 

wycieczki proszę dzwonić pod nr. tel. (18) 35-28-903. 

Program wycieczki stanowi załącznik do komunikatu. 

 

                                                                          Serdecznie zapraszamy. 



WYCIECZKA DO WARSZAWY 

16-19 SIERPIEŃ 2016 

 

Dzień I ( 16.08) 

 

Wyjazd z Gorlic we wczesnych godzinach porannych. Przejazd do Warszawy.  

Spotkanie z przewodnikiem i rozpoczęcie zwiedzania.  

Najpierw zwiedzimy wnętrza zamku Królewskiego oraz Starówkę i Nowe 

Miasto. Następnie spacerem przejdziemy ulicą Miodową. Zobaczymy min.: plac 

Teatralny, plac Krasińskich  oraz plac Piłsudskiego z Grobem Nieznanego 

Żołnierza. Kolejno udamy się na Krakowskie Przedmieście, gdzie wstąpimy do 

Kościoła Św. Krzyża. Na zakończenie  przejedziemy do Muzeum Narodowego 

–zwiedzanie. 

W godzinach wieczornych przyjazd do hotelu Atos ** na obiadokolację i 

nocleg. 

 

Dzień II (17.08) 

 

W godzinach rannych śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem.  

Wyjazd do Wilanowa gdzie zobaczymy Pałac z zewnątrz  oraz piękne ogrody. 

Następnym punktem zwiedzania będzie Muzeum Powstania Warszawskiego 

oraz Muzeum Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. W godzinach 

popołudniowych przejdziemy „trasą piłkarza” na Stadionie Narodowym. 

Wieczorem natomiast będziemy podziwiać Warszawę z tarasu widokowego 

Pałacu Kultury i Nauki.  

Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień III (18.08) 

 

Poranne śniadanie, wykwaterowanie. Spotkanie z przewodnikiem. Przejazd do 

Łazienek Królewskich na zwiedzanie parku i Pałacu na Wodzie (zewnątrz). Na 

zakończenie spacer po Saskiej Kępie. 

Około godziny 14:00 przejazd do Jadwisina nad Zalew Zegrzyński do obiektu 

„Geovita Jadwisin” na obiadokolację połączoną z integracją w Karczmie 

Zalipiańskiej. 

Nocleg. 

 

 

 

 

 

 



Dzień IV (19.08) 

 

Poranne śniadanie w formie bufetu w obiekcie Geovita***.  

Do godziny 12:00 czas wolny który można miło spędzić nad Zalewem 

Zegrzyńskim na łonie natury. W południe udamy się w drogę powrotna. Po 

drodze zatrzymamy się  w Niepokalanowie w Sanktuarium Św. Maksymiliana 

gdzie zobaczymy celę Świętego oraz kaplicę. Będzie to okazja do krótkiej 

modlitwy i zadumy. 

Następnie dalej udamy się w drogę do Gorlic. 

 

Cena :  765zł/os przy 45 osobach płacących ( Warszawa z integracją w Jadwisinie 

pobyt 4dniowy) 

 

Cena zawiera: 

- transport autokarem z klimatyzacją, barkiem i WC (Połeć) 

- zakwaterowanie ( 2 noclegi w hotelu Atos **-pokoje 2 osobowe, 1 nocleg w 

obiekcie Geovita Jadwisin ***w pokojach 2 osobowych) 

- wyżywienie : 

w Atosie :  

2x śniadania w formie bufetu,  

2x obiadokolacja- zupa plus dwa ciepłe dania  plus zimna płyta - sery, wędliny, 

sałatka, owoce plus deser i woda 

w Geovita:  

1x śniadanie w formie bufetu,  

1x obiadokolacja połączona z integracją  

( grill: stek z karkówki, udko marynowane, kiełbaska ,kaszanka, kotlecik 

czosnkowy, pieczarka faszerowana, cukinia z grilla, ziemniaki pieczone, sałatka 

sezonowa, smalec domowy, ogórki kwaszone , pieczywo, chrzan, musztarda, 

ketchup, herbata z cytryną, dodatkowo ciepłe danie- żurek z jajkiem lub 

barszczyk czerwony z pasztecikiem) 

 

- opłatę przewodnika, opłatę pilota na całej trasie, bilety wstępów do 

zwiedzanych obiektów, opłaty parkingowe 

 ubezpieczenie NNW 
 

 

 

 

 

 


