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SZCZEGÓŁY CENY 235 zł/os. 
W ramach opłaty zawarte są: koszty przejazdu busem/autokarem klasy turystycznej, ubezpieczenie
NNW TU Europa na trasie wycieczki, opieka Pilota, bilet wstępu na wystawę Tutanchamona -
Grobowiec i Skarby

STOLICA ZŁOTA - WARSZAWA: WYSTAWA TUTANCHAMONA,
CENTRUM PIENIĄDZA
TERMIN 26.03.2023

ROZKŁAD JAZDY 
NA MIEJSCU ZBIÓRKI NALEŻY BYĆ 10 MINUT WCZEŚNIEJ! 

GLIWICE Parking przy Europie Centralnej, przy myjni samochodowej, godzina 4:55
ZABRZE Parking przy Stadionie Górnika Zabrze ul. Roosevelta 81, godzina 5:10
ŚWIĘTOCHŁOWICE Przystanek Linii M1 (dawne 870) ul. Polna, godzina 5:20
KATOWICE Parking przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ul. Olimpijska, godzina
5:30 
Możliwe Przystanki na trasie przejazdu w Chorzowie/Rudzie Śląskiej. 

Godzina 10:00 Przyjazd do Warszawy, zwiedzanie Centrum Pieniądza - 3 godziny
Godzina 13:30 Przejazd na Rynek Starego Miasta, czas wolny około 1 godziny m.in. na
posiłek/zakup pamiątek
Godzina 14:50 Przejazd pod Muzeum Nowa Praga
Godzina 15:00 Zwiedzanie wystawy Tutanchamon - Grobowiec i Skarby - 2,5 godziny
Godzina 17:45 Wyjazd w drogę powrotną
Orientacyjne godziny powrotu 22:00 - 23:00
Podane godziny są orientacyjne (nie obejmują ewentualnych przesunięć, zdarzeń losowych)

RAMOWY PLAN WYCIECZKI
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Centrum Pieniądza NBP to nowoczesna placówka ekspozycyjno-edukacyjna Narodowego Banku Polskiego.
Zwiedzający najczęściej określają ją jako niezwykły wehikuł czasu, którym mogą dotrzeć do przełomowych
miejsc/zdarzeń związanych z historią pieniądza i zrozumieć procesy ekonomiczne. Fascynującą podróż
rozpoczyna animacja zatytułowana „Spotkanie z pieniądzem” – gdy wykażemy się cierpliwością, możemy
zgromadzić fortunę i usypać przysłowiową górę złotych monet, wystarczy jednak jeden nierozważny ruch i
stracimy wszystko! Przesłanie, jakie niesie ze sobą ta zwracająca uwagę rozmachem – złota – animacja,
powinno w zamyśle twórców ekspozycji towarzyszyć nam nie tylko podczas zwiedzania kolejnych sal
Centrum Pieniądza NBP, lecz także w codziennym życiu, które jest wypełnione ekonomicznymi decyzjami.
Do Skarbca na ekspozycji Centrum Pieniądza NBP prowadzą schody, których oświetlenie do złudzenia
przypomina zabezpieczenie laserowe. Uwagę przykuwają  potężne drzwi skarbcowe z dobrze widocznym
mechanizmem zamka ryglowego. Nie są to oryginalne drzwi, ale dają wyobrażenie gabarytów tych
prawdziwych, których waga przekracza kilka ton. Najwięcej emocji w Skarbcu wzbudza wyeksponowana
sztaba złota. Można ją dotknąć, a nawet spróbować podnieść!

CENTRUM PIENIĄDZA

Wyjątkowym docenionym miejscem w Polsce jest Stare Miasto w Warszawie, wpisane na listę UNESCO
w 1980 roku, nie ze względu na wartość zabytkową, lecz jako przykład wyjątkowego pietyzmu w
nieomal całkowitym odrestaurowaniu najstarszego fragmentu miasta, zburzonego metodycznie przez
Niemców po powstaniu warszawskim. Rekonstrukcji Starego Miasta dokonano na podstawie starannych
badań historycznych i konserwatorskich. Symbolem Starego Miasta jest Plac Zamkowy, utworzony w
1818 roku po zburzeniu stajen zamkowych, kamienic i Bramy Krakowskiej. Turyści przystający na
tarasie nad wylotem tunelu trasy WZ, podziwiają widok na Pałac Pod Blachą, osiedle Mariensztat, Wisłę,
Pragę i stojący przy placu Zamek Królewski.

STARE MIASTO W WARSZAWIE

zakaz prowadzenia głośnych rozmów przez telefon,
robienie zdjęć jest dozwolone w niektórych galeriach wystawy,
okrycia i większe bagaże zostaw w szatni (szatnia bezpłatna),
zakaz wnoszenia jedzenia i napojów,
zakaz dotykania eksponatów i gablot,
zakaz wchodzenia ze zwierzętami.

Zapraszamy do fantastycznej podróży w przeszłość i do zwiedzenia wystawy o największym odkryciu
archeologicznym w historii. Na wystawie można podziwiać komory grobowca i skarby słynnego egipskiego
faraona dokładnie tak, jak zobaczył je 100 lat temu Howard Carter. Równo 100 lat po sensacyjnym
odkryciu starożytnego grobowca, wystawa TUTANCHAMON – GROBOWIEC I SKARBY w spektakularny
sposób przedstawia na nowo to wyjątkowe znalezisko. Spektakularna wystawa TUTANCHAMON –
GROBOWIEC I SKARBY przeniesie Was do starożytnego Egiptu.
„Po raz pierwszy od czasu odkrycia grobowca Tutanchamona powstała wystawa, która pozwala ujrzeć
skarby grobowca w dokładnie takim samym układzie, w jakim zostały odkryte w 1922 roku”.
Dr Wilfried Seipel, egiptolog i były dyrektor Wiedeńskiego Muzeum Sztuk Pięknych
Podczas zwiedzania prosimy o przestrzeganie podstawowych punktów regulaminu:

WYSTAWA TUTANCHAMONA - GROBOWIEC I SKARBY


