
OPIS I CENNIK WYCIECZEK I WYSTAWY / DETAILS AND PRICE LIST FOR TOURS AND EXHIBITION

Wystawa „!wiat  Punkt Widokowy Trasa Kibica Trasa Pi"karza Trasa Ekskluzywna Znani i lubiani
Wielkiego Futbolu”
Exhibition „The World Viewing Point Fan Tour Player Tour Exclusive Tour Legends Tour 
of Great Football”

Ulgowy* / Reduced 7 PLN 5 PLN 10 PLN 12 PLN 15 PLN 30 PLN

Ulgowy wraz z wystaw! / Reduced incl. exhibition x 8 PLN 14 PLN 16 PLN 19 PLN w cenie zwiedzania

Normalny / Regular 10 PLN 10 PLN 15 PLN 20 PLN 25 PLN 40 PLN

Normalny wraz z wystaw! / Regular incl. exhibition x 14 PLN 19 PLN 24 PLN 28 PLN w cenie zwiedzania

Grupowy (grupa doros"ych od 20 osób)
7 PLN 5 PLN 10 PLN 15 PLN 20 PLN 35 PLN

/ Group ticket (group of adults, at least 20)

Grupowy wraz z wystaw! / Group ticket incl. exhibition x 9 PLN 14 PLN 19 PLN 24 PLN w cenie zwiedzania

Rodzinny 2+2** / Family Ticket 2+2 20 PLN 20 PLN 40 PLN 50 PLN 70 PLN 110 PLN

Rodzinny 2+2 wraz z wystaw!* / Family ticket incl. exhibition x 30 PLN 50 PLN 60 PLN 80 PLN w cenie zwiedzania

Zwiedzanie wystawy ze Stefanem Szczep"kiem
25 PLN x X x x x– ulgowy / Visiting exhibition with Stefan Szczep!ek – Reduced

Zwiedzanie wystawy ze Stefanem Szczep"kiem
40 PLN X x x x x– normalny / Visiting exhibition with Stefan Szczep!ek – Regular

Cena biletu za osob" / Ticket price per person

Bezp"atne wej#cie przys"uguje dzieciom do 5 lat, 1 opieku no wi grupy na 15 osób, 1 opiekunowi grupy 10 osób niepe"nosprawnych oraz licencjonowanym przewodnikom i pilotom wycieczek za okazaniem uprawnie$. / Free entrance for: kids under
five, 1 carer for 15 people, 1 carer for 10 disablet people, certified Tour Guides).

* M!odzie# szkolna, studenci, emeryci i renci$ci, osoby niepe!nosprawne. / Students, pensioners, disabled. | ** Ka#de kolejne dziecko na wystaw" +5 z!, ka#de kolejne dziecko na wycieczk" +2 z!. / Each next child +PLN 5 for exhibition, each next child +2 z! for tour.

1. WYSTAWA: Jedna z najcenniejszych w Euro pie kolekcji
koszulek reprezentacji Brazylii i unikato we pami%t ki z ekspo -
nowanych zbiorów PZPN. / Exhibition: one of the most valuable
Brazilian football kit collections in Europe and unique Polish Football
Association memorabilia. 

2. PUNKT WIDOKOWY: Zastanawiasz si& jaki jest Nasz 
Stadion? Poznaj go z magicznego miejsca. Specjalnie dla
Ciebie przygotowali#my Punkt Widokowy. To sektory dolnej
trybuny, na których mo'esz przebywa( tak d"ugo, jak tylko
chcesz. / Viewing Point – see our immense stadium inside. 

3. TRASA KIBICA: Stadion narodowy widziany oczami kibica.
Poznaj trasy, którymi poruszaj% si& fani pi"ki w czasie meczu.

Zobacz w jakich warunkach pracuj% dziennikarze na Trybunie
Prasowej. To wszystko w 45 min. / Fan Tour – see  stands 
for general public and media tribune with an outstanding view 
of the stadium’s inside.

4. TRASA PI!KARZA: Droga pi"karza bez tajemnic! 
Na w"as nej skórze przekonaj si&    któr&dy pi"karze przybywaj% 
na stadion, zobacz jak wygl%da Strefa Zawodnicza, poznaj 
zakamarki pi"karskiej szatni, wejd) na p"yt& boiska, a na ko -
niec wczuj si& w rol& pi"karza w pomeczowej Sali Konferen -
cyj nej. / Player Tour – the magic of the areas reserved only 
for players.

5. TRASA EKSKLUZYWNA: Poczuj si& wyj%tkowo, tak jak
czuj% si& nasi wyj%tkowi go#cie. Poznaj trasy, którymi

poruszaj% si& fani pi"ki w czasie meczu, odwied) równie'
stref& VIP, wejd) do lo'y VIP i przekonaj si& jaki jest z niej
widok. Sprawd) w jakich warunkach przebieraj% si& pi"karze
przed meczem oraz jak pracuj% dziennikarze w czasie 
imprez. / Exclusive Tour – take a stroll to see a complete picture 
of the stadium including general public places, players’ only zones
and special VIP areas.

6. ZNANI I LUBIANI: !wiat sportu widziany oczami 
zna nych i lubianych. To #wietna okazja by pozna( 
ekskluzywne miejsca Stadionu Narodowego w doborowym to-
warzystwie. Znani i lubiani opowiedz% nie tylko o Stadionie
Narodowym! / Legends Tour – take a walk with famous people
passionate about football (only in Polish).
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