
LONDYN   7 dni
16 – 22.04.2016

1 dzień wyjazd we wczesnych godzinach porannych, przejazd przez Niemcy, 
Holandię, Belgię do Francji – nocleg tranzytowy  

2 dzień  śniadanie, przeprawa przez Kanał La Manche (Eurotunel), przejazd do 
Londynu, pierwsze  zwiedzanie miasta - spacer wzdłuż Tamizy: Tower 
Bridge, Tower (wstęp),  London Bridge,  Teatr Szekspirowski,  Millenium 
Bridge do Katedry St. Paul's. Pod wieczór wyjazd do miejsca 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg 

3 dzień po śniadaniu kolejne  zwiedzanie Londynu: Parlament, Westminster Abbey 
(wstęp), miejsce pochówku między innymi Isaaca Newtona, Karola Dickensa,  
Karola Darwina), następnie Big Ben, Downing Street, zmiana  warty przy  
Buckingham Palace, Trafalgar  Square, Piccadilly Circus, China Town. 
Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

4 dzień po śniadaniu wyjazd do Cambridge, wizyta i zwiedzanie miasta 
uniwersyteckiego pełnego wspaniałych przykładów architektury angielskiej,  
takich jak dostojne kościoły czy budynki najsłynniejszych  kolegiów 
Uniwersytetu  w Cambride:  King's  College,  St.  John's  College.  Zwiedzanie  
prestiżowego Trinity College (wstęp).  Trinity uchodzi za czołową w świecie 
instytucję akademicką o wyjątkowych wynikach edukacji i badań oraz 
ogromnym budżecie. W Trinity College studiowali między innymi Isaac 
Newton, George G. Byron, członkowie rodziny królewskiej.  Po południu   
przejazd do Sevenoaks, do rezydencji Knole, spacer po parku wśród 
oswojonych danieli i saren, powrót na obiadokolację i nocleg, 

5 dzień po śniadaniu wyjazd  do rezydencji  Hampton Court,  zwiedzanie  zamku  i  
wspaniałych ogrodów z tajemniczym labiryntem, następnie przejazd do 
Londynu,  zwiedzanie bogatych zbiorów Muzeum  Historii Naturalnej i M. 
Nauki. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

6 dzień po śniadaniu zwiedzanie kolejnej atrakcji Londynu –  Warner Bros. Studio
oraz przejażdżka London Eye. Przejazd metrem przez dzielnicę Canary Wharf 
do Greenwich. Pamiątkowe zdjęcia na południku „0”. Wyjazd  w stronę 
Kanału La Manche. Przeprawa  i wyjazd w kierunku Polski.

7 dzień Przyjazd na granicę Polski, powrót do Gdyni  w godzinach popołudniowych
Powyższy program jest ramowy, kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie, część obiektów zwiedzana z 
zewnątrz.  Po Londynie grupa porusza się za pomocą komunikacji miejskiej

Cena   1.650    zł/os*  
*kalkulacja dla grupy liczącej minimum 42 uczestników płacących, dla mniejszej grupy cena wzrośnie 

CENA     OBEJMUJE:  
 Przejazd nowoczesnym autokarem oraz przeprawę przez Kanał La Manche w obie strony  (eurotunel)
 Zakwaterowanie: 1 nocleg tranzytowy we Francji (późny przyjazd, wczesny wyjazd), pokoje 3 

osobowe, łazienki na korytarzu,   4 noclegi w hotelu 2* za obwodnicą miasta, pokoje 3 - 5 osobowe z 
łazienkami,   wyżywienie  jak  w  programie,  śniadania  (z  wyjątkiem  pierwszego  -  skromnego)  i 
obiadokolacje w formie bufetu w hotelu 

 Opiekę pilota i wychowawców 
 Pakiet ubezpieczeniowy (KL, NNW, bagaż)

CENA     NIE     OBEJMUJE:  
 Posiłków podczas przejazdu autokarem
 Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i biletów komunikacji miejskiej, koszt  w zależności  od 

wybranych wstępów, szacunkowo należy przeznaczyć ok. 90 GBP
 Kieszonkowego 
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