WYCIECZKA SZKOLNA

LONDYN
1 dzień
Rano (ok. 10:00) wyjazd sprzed szkoły do Londynu. Całodzienny przejazd przez
Polskę i Niemcy. Przejazd nocny przez Holandię, Belgię i Francję.
2 dzień
Wcześnie rano przyjazd do Calais we Francji, przejazd Eurotunelem lub przeprawa
promem do Wielkiej Brytanii. Przejazd do Londynu, następnie zwiedzanie
Greenwich (program realizowany komunikacją miejską) m.in.: wizyta
w Królewskim Obserwatorium Astronomicznym, gdzie znajduje się słynna linia
wyznaczająca południka zero oraz zwiedzanie największego muzeum morskiego na
świecie. Po południu rejs statkiem po Tamizie do centrum Londynu. Zwiedzanie
National Gallery. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu turystycznym lub
w schronisku młodzieżowym, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu cały dzień zwiedzanie Londynu (program realizowany komunikacją
miejską): przejście przez Tower Bridge czyli słynny most zwodzony, do wspaniałej
średniowiecznej twierdzy – Tower of London. Spacer wzdłuż Tamizy do Katedry Św.
Pawła z drugą co do wielkości kopułą na świecie (117 metrów wysokości); przejście
przez Most Milenijny pod teatr szekspirowski. Po południu zwiedzanie British
Museum. Wieczorem spacer po centrum miasta: m.in. Leicester Square, dzielnica
Soho, Piccadily Circus. Powrót do hotelu, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu cały dzień zwiedzania Londynu (program realizowany komunikacją
miejską): London Eye, Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey – kościoła
koronacyjnego królów Anglii, Downing street oraz Trafalgar Square ze słynną
kolumną admirała Nelsona. Spacer do Pałacu Buckingham – zmiana warty oraz przez
Hyde Park do Kensington Palace - byłej rezydencji księżnej Diany. Po południu dla
chętnych zwiedzanie muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds. Wieczorem
czas do dyspozycji grupy na Oxford Street (możliwość zakupów w Primarku).
Powrót do hotelu, nocleg
5 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie zwiedzanie Londynu
(obowiązkowy 9 godzinny postój autokaru): zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej
oraz Muzeum Nauki - indywidualne zwiedzanie kolekcji jednych z najważniejszych
i najbardziej interesujących muzeów w Londynie. Po południu wizyta w najbardziej
ekskluzywnym domu towarowym na świecie Harrods. Wieczorem wyjazd w drogę
powrotną do Polski
6 dzień
Przejazd przez Niemcy i Polskę. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.
Cena obejmuje:
• przejazd wygodnym autokarem,
• opłaty drogowe, autostrady, parkingi, podatki,
• opiekę pilota/przewodnika na całej trasie,
• 3 noclegi w Londynie,
• wyżywienie: 3 śniadania,
• ubezpieczenie,
• turystyczny fundusz gwarancyjny.

DZIECI
46 – 52
41 – 45
35 – 40

CENA
1.215,1.300,1.400,-

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejs po Tamizie oraz bilety komunikacji
miejskiej w Londynie płatne dodatkowo.
Istnieje możliwość zamówienia pakietu sześciu obiadokolacji w cenie: 340 zł/os.
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