
                 

                       
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

      

13.45 - podstawienie autokaru, miejsce zbiórki: parking przed ZSZ Nr 2, Dworzec PKS, wyjazd do 
Warszawy 
16.00 - 17.00 – obiad 2-daniowy 
17.00 – 18.00 -  spacer po Starówce (tzw. „czas wolny”) 
18.30 - przyjazd do Teatru Komedia, przygotowanie do spektaklu 

19.00 - spektakl pt: „Na pełnych obrotach”  
  koncert pt:  „Najlepsze z najlepszych - hity polskie ‘50-’80”  
 

 Znany i doświadczony gospodarz popularnego telewizyjnego talk-show, Patrick Sumner, za wszelką cenę 
pragnie pokazać się ze swej najlepszej strony swojemu nowemu szefowi. 
Od przebiegu ich spotkania w eleganckim londyńskim mieszkaniu Patricka zależy jego dalsza, zagrożona 
spadkiem telewizyjnych notowań, kariera. 
Jednak, jak wiadomo, jeżeli coś może się nie udać, nie uda się na pewno… 
Szczególnie, gdy ma się przyjaciela, który ma zwyczaj przyprowadzać do naszego mieszkania swoje świeżo 
poderwane dziewczyny na krótkie przechowanie. Szczególnie, jeżeli tych dziewczyn jest więcej niż jedna. 
Szczególnie, jeśli ma się żonę, której miało nie być w domu, a nieoczekiwanie jest. I szczególnie gdy nasz szef, 
który ma wygórowane standardy moralne, myśli, że naszą żoną jest kobieta, która naszą żona nie jest, ale 
chciałaby nią być. Zaś ta, która jest naszą żoną, uważana jest przez szefa za kochankę, podczas gdy ta, która 
żoną nie jest coraz bardziej podoba się szefowi jako nasza żona. I do tego oczywiście nasz przyjaciel, który 
wraca po pozostawioną na krótkie przechowanie dziewczynę, obraża szefa i wychodzi z naszą żoną. A to dopiero 
początek… 
 
 

23.00 - wyjazd w drogę powrotną 
01.30  - powrót w miejsce zbiórki 
 

Termin: 11.03.2023 
 

Cena: 316,00  przy 45 os. płacących 
 329,00  przy 40 os. płacących 
 345,00  przy 35 os. płacących 
 

Cena zawiera: 
- TRANSPORT: autokar o podniesionym standardzie, bilet na spektakl, 

- WYŻYWIENIE: 1 x obiad 2 daniowy 

- Ubezpieczenie NNW, opłaty parkingowe, podatek VAT, TFP, TFG 

„JUVENTUS” BIURO TURYSTYKI I PODRÓŻY 
07-410 OSTROŁĘKA, ul. Bartosza Głowackiego 24 

tel.: 029/ 764 30 24 
NIP 758-001-02-59   REGON  P-550029012 

e-mail: bpjuvent@poczta.onet.pl 

 

 

 

 

 



                 

Tabela wpłat własnych, które należy wpłacić do 11 stycznia w kasie szkoły: 
 

I grupa 80 zł 

II grupa 90 zł 

III grupa 100 zł 

IV grupa 110 zł 

V grupa 120 zł 
 


