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Kim jesteśmy
Przygoda / Pasja / Doświadczenie
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Adventure 
To firma powstała z pasji 

i miłości do Warszawy. 

Od 2009 roku oferuje swoim 

gościom nietypowe 

podejście do zwiedzania 

Warszawy. 

Zabytkowe pojazdy

Przejazdy retro Nysami 

i zabytkowymi „Ogórkami” 

Pasja

Przewodnicy pasjonaci, 

lokalne smaczki miasta 

i oryginalne programy 

wycieczek 

Doświadczenie

Oferta polecana m.in. 

przez The Guardian, BBC, 

Euronews, TVN, Polskie 

Radio, Wprost, Gazetę 

Wyborczą i wiele innych 

Warsaw
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W 2014 roku Adventure Warsaw założyło 

jedyne w Warszawie Muzeum życia w PRL, 

które na stałe zaistniało na kulturalnej 

mapie Warszawy.

Kolejnym krokiem w rozwoju firmy stała się 

organizacja eventów miejskich, co zostało 

docenione przez nominację do nagrody 

branży eventowej MP Power Awards

w 2016 i 2017 roku w kategorii 

teambuilding /outdoor. 
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Rozwój    
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Autorskie programy
oryginalne programy 

wycieczek oraz wyjątkowe 
scenariusze gier miejskich 

Silny zespół
przewodników, pasjonatów 

i specjalistów 
w wielu miastach Polski

10 lat doświadczenia
W organizacji wycieczek

i gier miejskich

Własne muzeum
Jedyne w Polsce stałe
Muzeum czasów PRL 

Duża flota
własnych zabytkowych aut 

oraz współpraca z dokładnie 
wyselekcjonowanymi partnerami 

Nasze  

Wyróżnia nas znajomość 
Warszawy oraz zespół 
pasjonatów. Dbamy 
o jakość naszych usług, 
dlatego jesteśmy 
elastyczni i szybko 
reagujemy na potrzeby 
naszych klientów.
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Struktura
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Adventure Warsaw
- Firma „Matka”

wycieczki po Warszawie

Muzeum Czar PRL
Zapis życia 

w minionej epoce

City Adventure
Gry miejskie w wielu 

miastach Polski
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Adventure Warsaw
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Adventure
Warsaw

Wycieczki prywatne
„szyte na miarę” dla gości
Indywidualnych i małych grup

Wycieczki codzienne
dla zagranicznych 
Gości Indywidualnych

Eventy firmowe
dla klienta korporacyjnego

Wynajem aut
Wynajem zabytkowych 
aut i autobusów
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City Adventure
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City
Adventure

interaktywne gry 
gry miejskie na iPadach oparte 
o aplikację do gier miejskich

gry miejskie 
organizowane w wielu 
miastach Polski

gry 
fabularyzowane 

z aktorami i animatorami

autorskie
Scenariusze

autorskie i niepowtarzalne 
scenariusze gier 
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gry dla dzieci
gry dla dzieci 
i młodzieży szkolnej
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wycieczki 
z przewodnikiem 

wycieczki poza 
utartym szlakiem
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Muzeum Czar PRL
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Muzeum
Czar PRL

Jedyne takie
Jedyne tego typu 
muzeum w Polsce
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3 4Lekcja historii
lekcje muzealne oraz 
zwiedzanie z przewodnikiem

Jesteśmy otwarci
elastyczne godziny 
otwarcia muzeum

Wynajem 
wynajem rekwizytów 
oraz przestrzeni na eventy V
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Nasi klienci
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Kontakt
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Adventure Warsaw
tel. 664 828 243
office@adventurewarsaw.pl

City Adventure
tel. 511 048 448
biuro@cityadventure.pl

Muzeum Czar PRL 
tel. 511 044 808 
biuro@czarprl.pl

Zadzwoń    
do nas

Szef wszystkich szefów: Rafał Patla - tel. 606 225 525
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