
 
 

Usługi Przewodników 

i Pilotów Wycieczek 
 

Wycieczki po Warszawie 

Wycieczki autokarowe do Warszawy połączone ze zwiedzaniem z przewodnikiem.  

Oferta dla podwarszawskich miast i miejscowości. 

 

Tel. +48 664 028 900 

email: ms.suerte@gmail.com 

www.suerteprzewodnicy.pl 



Zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem 

  www.suerteprzewodnicy.pl/warszawa/przewodnik-po-warszawie 

 

Wycieczki standardowe: 

 www.suerteprzewodnicy.pl/warszawa/zwiedzanie-warszawy-z-przewodnikiem 

 „Warszawa w Pigułce” 

- Stare Miasto 

- Nowe Miast  

- Krakowskie Przedmieście 

 

 Poznaj swoją stolicę 

- Stare i Nowe Miasto 

- Krakowskie Przedmieście 

- Łazienki Królewskie 

- Trakt Królewski 

- Stadion Narodowy 

 

 

Cena zawiera: Transport autokarem, NNW, obsługę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla 

opiekunów. 

Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów czy posiłków. 
*Cena podana dla miejscowości położonych niedaleko Warszawy. Ostateczny koszt realizacji usługi 
ustalany jest telefonicznie lub mailowo. Cena uzależniona jest też od ilości godzin zwiedzania. 
 

 
 

Liczba osób płacących 25-29 30-34 35-39 40 + 
Cena od osoby* 77 65 55 53 



Wycieczka po Warszawie dla dzieci 

  www.suerteprzewodnicy.pl/warszawa/przewodnik-po-warszawie-dla-dzieci 

 

 Bajki i Legendy warszawskie 

- Biała Dama 

- Legenda o mistrzu Twardowskim i duchu królowej Barbary 

- Legenda o warszawskiej Syrence 

- Legenda o złodzieju w Farze 

- Legenda o Bazyliszku 

- Legenda o Warsie i Sawie 

- Legenda o mieczu króla Zygmunta 

- Legenda o Złotej Kaczce 

- i inne… 

 

 

 

Cena zawiera: Transport autokarem, NNW, obsługę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla 

opiekunów. 

Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów czy posiłków. 
*Cena podana dla miejscowości położonych niedaleko Warszawy. Ostateczny koszt realizacji usługi 
ustalany jest telefonicznie lub mailowo. Cena uzależniona jest też od ilości godzin zwiedzania. 
 
 

 

 

 

 

Liczba osób płacących 25-29 30-34 35-39 40 + 
Cena od osoby* 77 65 55 53 



Wycieczki tematyczne po Warszawie 

  www.suerteprzewodnicy.pl/warszawa/wycieczki-tematyczne 

 

 Szlakiem bohaterów lektur 

- Szlakiem „Lalki” Bolesława Prusa  

- Szlakiem "Kamieni na Szaniec" 

 

 Śladami znanych postaci 

- Śladami Fryderyka Chopina  

- Śladami Józefa Piłsudskiego 

- Śladami Bolesława Prusa  

- Śladami Jana Pawła II 

- Śladami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

- Śladami króla Stanisława Augusta Poniatowskiego  

- Śladami króla Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery  

 

 Szlakiem historycznych wydarzeo 

- Szlakiem Powstania Warszawskiego  
- Wrzesień 1939 i lata okupacji 
- Warszawa śladami PRL-u 

 

 Warszawskie cmentarze 

- Stare Powązki  
- Cmentarz Komunalny Powązki 
- Cmentarze różnych wyznań 
 

https://www.suerteprzewodnicy.pl/warszawa/wycieczki-tematyczne-z-przewodnikiem/sladami-lalki-prusa
https://www.suerteprzewodnicy.pl/warszawa/wycieczki-tematyczne-z-przewodnikiem/szlakiem-bohaterow-kamienie-na-szaniec
https://www.suerteprzewodnicy.pl/warszawa/wycieczki-tematyczne-z-przewodnikiem/sladami-fryderyka-chopina
https://www.suerteprzewodnicy.pl/warszawa/wycieczki-tematyczne-z-przewodnikiem/sladami-jozefa-pilsudskiego
https://www.suerteprzewodnicy.pl/warszawa/wycieczki-tematyczne-z-przewodnikiem/szlakiem-baczynskiego


 

 Bohaterska Warszawa 

- Wrzesień 1939 roku  

- Martyrologia ludności warszawskiej w latach okupacji 

- Szlakiem Powstania Warszawskiego 
- Warszawa terroru Stalinowskiego 

- Szlakiem demokracji 

 

 Inne tematy 

- Warszawa miastem wielu religii 

- Zielona Warszawa  

- Ogrody, place i pomniki Warszawy  

- Poznajemy dzielnice warszawskie 

- Sportowa Warszawa 
- Warszawa terroru Stalinowskiego 
 

 

 

Cena zawiera: Transport autokarem, NNW, obsługę pilota-przewodnika, bezpłatne miejsca dla 

opiekunów. 

Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów czy posiłków. 
W naszej ofercie znajduje się więcej wycieczek tematycznych, zadzwoo i zapytaj jeśli nie ma na liście 
interesującego Cię tematu. 
*Cena podana dla miejscowości położonych niedaleko Warszawy. Ostateczny koszt realizacji usługi 
ustalany jest telefonicznie lub mailowo. Cena uzależniona jest też od ilości godzin zwiedzania. 
 
 

 
 

Liczba osób płacących 25-29 30-34 35-39 40 + 
Cena od osoby 77 65 55 53 


