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5  DNIOWA  WYCIECZKA  DO  LONDYNU  

 
TERMIN: 3-7.08.2017r       CENA:   1090 ZŁ 
       
ŚWIADCZENIA:  
- transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami. 
- 3 noclegi w hotelu klasy „IBIS” pod Londynem. Pokoje 3 osobowe z łazienkami.  
- Wyżywienie: 3 śniadania i 3 obiadokolacje. 
- opieka pilota – przewodnika. 
- opłaty drogowe, parkingi, autostrady. 
- przeprawa Eurotunelem lub promem.  
- ubezpieczenie KL i NW. 
 

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE DLA CH ĘTNYCH:  
- dopłata do pokoju 2 osobowego - 180 zł / za osobę za cały pobyt. 
 

PROGRAM RAMOWY:  
1 dzień - wyjazd ok. 1.00 w nocy Września. Przejazd  przez Niemcy, Belgię i Francję  do Calais. Przeprawa  
               tunelem, przyjazd do Londynu w godzinach wieczornych, zakwaterowanie, nocleg.  
2 dzień – śniadanie, przejazd do centrum Londynu, zwiedzanie miasta  Tower Bridge, Twierdza Tower,    
               Londyńskie City, Katedra św. Pawła /z zewnątrz/, Natural  History Museum, obiadokolacja, 
               wieczorem powrót do hotelu, nocleg. 
3 dzień – śniadanie, przejazd na dalsze zwiedzanie Londynu: zmiana warty przed pałacem Buckingham-  
               oficjalną rezydencją Brytyjskiego monarchy, Hyde Park, spacer po centrum miasta – Plac Trafalgar  
              Squer, wizyta w National Gallery, Westminster Abbey – miejsce koronacji monarchów 
               Angielskich /z zewnątrz/,  Big Ben, siedziba parlamentu brytyjskiego –Houses of Parliament /z  
               zewnątrz/, obiadokolacja, wieczorem powrót do hotelu, nocleg.  
4 dzień – po śniadaniu rano wykwaterowanie, przejazd na dalsze zwiedzanie Londynu: wizyta w British 
               Museum, spacer Oxford Street, Picadilly Circus.  Wyjazd z Londynu przed wieczorem, przejazd do  
               Folkstone  na  Eurotunel, dalszy przejazd do Polski.  
5 dzień – przewidywany powrót do Polski popołudniu 
UWAGI:  
- po Londynie grupa porusza się komunikacją miejską bądź pieszo 
- kieszonkowe na wstępy do zwiedzanych obiektów, zestaw tourguide oraz przejazdy komunikacją miejską pokrywają 

uczestnicy dodatkowo na miejscu: ok. 60 Funtów.  
- kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie. 
- toaleta w autokarze ze względu na ograniczoną pojemność  do korzystania tylko w sytuacjach awaryjnych.  
- Ze względu na trudności z załadunkiem zabraniamy pakowania bagażu 2 lub więcej osób do wspólnej dużej 

walizki!   
- limit bagażu wynosi:  bagaż główny do 20 kg  na osobę + bagaż podręczny do 10 kg na osobę.  
      KAŻDY DODATKOWY KG NADBAGA ŻU PŁATNY  W KWOCIE 20 ZŁ.   
     100 GBP(funtów)  = ok. 510,- zł – 520,- zł 
      W hotelach nie ma łóżek piętrowych 
 
WARUNKIEM REALIZACJI WYCIECZKI JEST WPŁATA 150 ZŁ O D OSOBY DO 15.11.2016      


