
Wstępny plan wyjazdu do Warszawy  członków SKN 

   „Koło Młodych PZITB”  

  

  

•  Piątek, 13.05.2016: 
 

04:20 -    Zbiórka na dworcu kolejowym w Koszalinie. 
04:37 -   Wyjazd z Koszalina (legitymacja studencka). 
06:19 -06:37     Przesiadka w Stargardzie. 
11:18 -   Przyjazd na dworzec Warszawa Centralna. 
11:20-12:00  Dotarcie do miejsca noclegowego, zostawienie bagaży w przechowalni. 
14:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.  
17:00-18:00 Hangar 646 – Park trampolin JUMPCITY. 
19:00  Kwaterowanie w hostelu. 
21:00   Wyjście na miasto. Wstępna propozycja: Mulitpub Pod Grubą Kaśką. 
 

• Sobota, 14.05.2016: 
 
9:00 Śniadanie, wykwaterowanie z hostelu. Bagaże zostają w przechowalni.  
10:00-16:00 Centrum Nauki Kopernik (ewentualnie możliwość wejścia do 

Planetarium). Na terenie CNK przewidziany czas na obiad. Dostępne 
Bistro Wiem (m.in. zupy, makarony, frytki, sałatki, surówki, dania 
wegetariańskie, desery i napoje (pochodzące z kuchni włoskiej, chińskiej, 
greckiej). Cena zestawu lunchowego złożonego z zupy, drugiego dania 
i napoju to 13,10 zł). 

18:00-  Spacer po warszawskiej Starówce. 
22:00 Zabranie bagaży z miejsca noclegowego. 
23:46   Wyjazd z dworca Warszawa Zachodnia 
 

 
• Niedziela, 16.05.2016: 

 
07:35  Przyjazd do Koszalina 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje dodatkowe: 

Szacunkowy koszt wycieczki: 

- przejazd pociągiem w obie strony: ok 75 zł/os. z legitymacją studencką, przy zakupie 
biletów do wtorku, dnia 12 kwietnia. Po tym terminie tracimy możliwość skorzystania  
z dodatkowej zniżki wynoszącej 30%  i kwota za przejazd w obie strony wzrasta.   
 - nocleg: w zależności od liczby osób w pokoju (35-62zł). Wstępnie przyjęto 50zł/os; 
- bilety wstępu: 
  - Muzeum Powstania Warszawskiego – 14zł/os studencki, 18zł/os normalny; 
  - Hangar 646 – Park trampolin JUMPCITY. – 24zł/h grupowy – jedna strefa; 
           - Centrum Nauki Kopernik – 15zł/os – grupa zorganizowana; 
  - Mulitpub Pod Grubą Kaśką – do godz. 22.00 wstęp darmowy. 
- komunikacja miejsca - ok 20zł (http://m.ztm.waw.pl/index.php?c=110&l=1); 
- ubezpieczenie: koszt ok 3zł/os; 
- wyżywienie – koszty własne. 

Szacunkowa suma kosztów z wyłączeniem wyżywienia: 201zł 
Kwota dofinansowania do wyjazdu: 1440zł (Przy podziale na 15 studentów: 96zł). 

Linki: 

 
http://mtip.pl/ 
http://www.1944.pl/ 
http://hangar646.pl/ 
http://www.kopernik.org.pl/ 
http://multipub.pl/pgk/ 
http://m.ztm.waw.pl/index.php?c=110&l=1 
 

Kontakt: 

Wszystkie osoby chętne proszone są o zgłoszenie do mgr inż. Renaty Orzłowskiej:  
email: renata.orzlowska@tu.koszalin.pl; pokój 503C. 
 

.............................................. 
czytelny podpis organizatora 


