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Brytyjska przygoda
Dzień 1 (23.05) - Wyjazd z Sanoka w godzinach rannych. Przejazd non – stop do Francji.
Dzień 2 (24.05) - Przyjazd do Calais. Przeprawa promowa do
Dover. Przejazd do Londynu – zwiedzanie miasta: Park
Greenwich (znany głownie z południka zero park, z którego
rozpościera się przepiękna panorama na Londyn), spacer
NabrzeŜem
Kanaryjskim,
przejazd i wejście do Tower of

London (Pałac i Twierdza Jej Królewskiej Mości), przejście
przez Tower Bridge (najbardziej charakterystyczny londyński
most), nad Tamizą do Millenium Bridge (oryginalny most
zaprojektowany na otwarcie nowego tysiąclecia), St. Paul’s
Cathedral (najbardziej znany z kościołów anglikańskich w
Wielkiej Brytanii – oglądamy z zewnątrz). Przejazd metrem do hotelu. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja. Powrót do hotelu. Nocleg.

Dzień 3 (25.05) - Śniadanie. Drugi dzień zwiedzania
Londynu: przejazd metrem na Piccadilly Circus
(najbardziej charakterystyczny plac Londynu – serce
miasta), Trafalgar Square i National Gallery.
Przejście na drugi brzeg Tamizy
na London Eye (największe
w Europie
koło
młyńskie,
z którego
roztacza
się
niepowtarzalny widok na stolicę Wielkiej Brytanii), przeprawa przez

Westminster Bridge pod Houses of Parliament (polityczne
centrum królestwa), Big Ben (największy na świecie wolnostojący
zegar tarczowy, symbol Londynu), Westminster Abbey (Opactwo
Westminsterskie – miejsce licznych koronacji, ślubów i pogrzebów
królewskich – zwiedzamy z zewnątrz). Obiadokolacja. Powrót do hotelu. Nocleg.

Dzień 4 (26.05) – Śniadanie. Przejazd do Zamku
Windsor. Przejazd pod 10 Downing Street (miejsce
urzędowania premiera Wielkiej Brytanii), przejście przez

Koszary Królewskie do malowniczego St. James Park
pod Buckingham Palace (największa na świecie
rezydencja głowy państwa – zwiedzamy z zewnątrz).
Powrót metrem do hotelu. Obiadokolacja. London by

night – wieczorny spacer po Londynie: Piccadilly Circus, West End (dzielnica teatrów),
Leicester Square (miejsce największych premier filmowych) i China Town. Powrót do
hotelu. Nocleg.

Dzień 5 (27.05) - Śniadanie. Przejazd do Bath –
zwiedzanie największych na północ od Alp rzymskich term,
które do III wieku naszej ery przyciągały pielgrzymów
i kuracjuszy z całego Rzymskiego Imperium Przejazd do

Cardiff, zwiedzanie Castle of Cardiff – zamek ten to jedno
z najwaŜniejszych
miejsc
historyczno-kulturowego
dziedzictwa Walii. Bajkowe wieŜe, bogate wnętrza i piękne
tereny parkowe to tylko niektóre z powodów, dla których
warto zwiedzić tę budowlę. Obiadokolacja. Powrót do
hotelu. Nocleg.

Dzień 6 (28.05) - Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu.
Zwiedzanie Natural History Museum (Muzeum Historii
Naturalnej), zakupy i zajęcia językowe na Oxford Street
(ulica znana z licznych sklepów, ulubione miejsce zakupów
londyńczyków). Odjazd autokarem w stronę Dover.
Przeprawa promowa do Calais. Obiadokolacja na promie.
Przejazd non-stop do Polski.

Dzień 7 (29.05) – Przejazd do Polski. Śniadanie. Powrót w godzinach wieczornych.

Termin: 23.05 – 29.05.2015

Cena: 1 620,00/os + 65 ₤

Cena zawiera:







Przejazd autokarem o podwyŜszonym standardzie (klimatyzacja, WC, DVD, barek)
WyŜywienie: 4 obiadokolacje, 4 śniadania, oraz 1 obiadokolacja na promie, śniadanie w drodze
powrotnej w Polsce
Podczas śniadań w Londynie moŜliwość zrobienia kanapek na czas zwiedzania
Ubezpieczenie NNW + KL (nie obejmuje chorób przewlekłych)
Opiekę pilota – przewodnika
Zakwaterowanie: 4 noce w hotelu IBIS BUDGET: pokoje 3 osobowe z łazienkami wyposaŜone
w TV, naroŜny stolik i krzesło; w pokoju znajduje się jedno łóŜko podwójne i jedno pojedyncze
piętrowe.

UWAGI:
1. Cena jest kalkulowana dla grupy min. 44 uczestników + 4 opiekunów. W przypadku mniejszej
ilości osób cena ulegnie zmianie.
2. Cena nie zwiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i biletów na metro – ok. 65 £/os.
3. Przejazdy po Londynie będą odbywały się metrem, co znacznie usprawnia zwiedzanie.
4. Cena jest kalkulowana przy kursie funta 5,2. W przypadku wzrostu kursu, wzrośnie równieŜ cena
wyjazdu.

