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MIRA I TADEUSZ-  
koncert zespołu MAZOWSZE 

Termin: 20.11.2021 (sobota) 

 

Program wycieczki autokarowej: 
Wyjazd z Warszawy, przejazd do Brwinowa                                          
Brwinów- cmentarz parafialny z grobem Jarosława Iwaszkiewicza,                 
Stawisko- MUZEUM ANNY I JAROSŁAWA IWASZKIEWICZÓW, to miejsce, którego  
najcenniejszą wartością jest autentyczność, mimo upływu wielu lat od śmierci 
Iwaszkiewiczów – sprawia wrażenie, jakby Gospodarze byli tylko chwilowo nieobecni; 
Otrębusy- CENTRUM FOLKLORU POLSKIEGO - Pałac Karolin,              
Koncert jubileuszowy Mira i Tadeusz- widowisko pełne najpiękniejszych pieśni i tańców z 
repertuaru „Mazowsza”, przepełnione wspomnieniami o założycielach i ich życiu sprzed 
„Mazowsza” i z „Mazowszem” w 120 rocznicę urodzin Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej i w 125 
rocznicę urodzin Tadeusza Sygietyńskiego.           
„Mazowsze” zabierze Państwa w niezapomnianą podróż w czasie i przestrzeni po Polsce i 
polskiej kulturze. Wystąpią soliści, balet, chór i orkiestra PZLPiT „Mazowsze” pod dyrekcją 
maestro Jacka Bonieckiego.                              
Powrót do Warszawy. 

 

UWAGA: kolejność realizacji programu może ulec zmianie. WIELKIMI LITERAMI zaznaczono obiekty 
zwiedzane wewnątrz (biletowane).  

 

WYJAZD: godz. 10:30,  parking przed PKiN, Kinoteka – od strony Al. Jerozolimskich 
POWRÓT: godz. 21:30,  parking przed PKiN, Kinoteka – od strony Al. Jerozolimskich 

 

Cena: 120 zł/os,   dla seniorów: 108 zł/os* 

 

Cena zawiera: 
- przejazd klimatyzowanym autokarem, 
- opiekę pilota na całej trasie wycieczki, 
- realizację programu  (bilety wstępu, przewodników miejscowych), 
- ubezpieczenie NNW (5000 zł) 
- zestawy słuchawkowe Tour Guide podczas zwiedzania z przewodnikiem 

 

Cena nie zawiera: 
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- biletu na koncert zespołu Mazowsze: 100 zł/os  
- gwarantowanego podwójnego miejsca w autokarze: 49 zł/os 

-zestawu obiadowego: 40 zł/os (płatność w biurze), 43 zł/os (płatność u pilota) 
Możliwość wyboru zestawu mięsnego lub wegetariańskiego.  

 

 

• senior – osoba, która w dniu wyjazdu ma ukończone 55 lat 
 
Miejsca w autokarze są numerowane. Przydział miejsc w autokarze wg kolejności wpłaty. 
Rozkład miejsc w autokarze jest przykładowy i może ulec zmianie.   
 


