
LONDYN I OKOLICE 
TERMIN: 04.06.2023 - 10.06.2023                                               Cena: 2100 zł 
PROGRAM RAMOWY:                                                        
1 DZIEŃ - wyjazd z ustalonego miejsca. Przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię do 
Francji. 
2 DZIEŃ  - przeprawa przez Kanał La Manche – Prom lub Eurotunel. Od rana 
zwiedzanie dwóch sąsiadujących ze sobą dzielnic Londynu: zabytkowego GREENWICH ze 
starym Obserwatorium Królewskim i południkiem 0, oraz CANARY WHARF - 
nowoczesnego centrum finansowego – spacer po dzielnicy pełnej nowoczesnej 
architektury. Możliwość przejażdżki słynną Emirates Cable Car – kolejką zawieszoną ok 
90m nad Tamizą, lub rejs statkiem po Tamizie. Wieczorem obiadokolacja  i  nocleg. 
3 DZIEŃ  - po śniadaniu przejazd do CAMBRIDGE – zwiedzanie jednego z 
najsłynniejszych miast uniwersyteckich: Peterhouse, Most Matematyczny, King's College, 
Trinity College. Następnie przejazd do Warner Bros Studio Tour London – zwiedzanie 
studia filmowego, stworzonego pod produkcję ekranizacji przygód Harrego Pottera (wstęp 
uzależniony od możliwości rezerwacji i zakupu biletów!!!)  Powrót na obiadokolację i 
nocleg.  
4 DZIEŃ - śniadanie,  następnie całodzienne zwiedzanie LONDYNU: British Museum, dzielnica City of London: 
spacer wzdłuż Tamizy gdzie zobaczymy m.in.: Katedrę św. Pawła,  zwiedzimy Tower of London – słynne byłe 
więzienie, obecnie miejsce w którym można zobaczyć brytyjskie insygnia królewskie, Tower Bridge, Doki św. 
Katarzyny. Obiadokolacja i nocleg. 
5 DZIEŃ  - śniadanie, następnie przejazd do  WINDSORU – zwiedzanie największego zamieszkałego zamku 
świata gdzie zobaczymy królewskie apartamenty. Przejazd do centrum LONDYNU, wizyta w  Muzeum Historii 
Naturalnej lub Science Museum. Obiadokolacja i nocleg. 
6 DZIEŃ – śniadanie, przejazd do centrum LONDYNU, zwiedzanie dzielnicy Westminster: budynki Parlamentu 
ze słynnym Big Benem, Westminster Abbey, Whitehall, Downing Street, Budynki gwardii konnej, St. James’s 
Park, Buckingham Palace, The Mall. Trafalgar Square, National Gallery, China Town, Leicester Square. 
Przejazd słynnym LONDON EYE.  Przejazd do Dover – przeprawa promem lub eurotunelem do Calais. 
7 DZIEŃ - przejazd przez Francję, Belgię, Holandię i Niemcy do Polski. Powrót w godzinach popołudniowych. 
 

Cena wycieczki obejmuje: 
- przejazd autokarem z wc, klimatyzacją, barkiem, dvd; 
- 4 noclegi u rodzin brytyjskich; 
- 4 śniadania, 4 packed lunch, 4 obiadokolacje; 
- ubezpieczenie NNW i KL, TFG 10,00 zł, TFP 10,00 zł; 
- opiekę pilota; 
- przeprawy promowe Calais – Dover - Calais lub Eurotunel. 
 

UWAGA! Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i przejazdów komunikacją miejską 
Każdy z uczestników zobowiązany jest obligatoryjnie przygotować: 130 GBP (osoby do 16 lat) lub ok  155 GBP 
(osoby pow. 16 lat) - kwota ta obejmuje przejazdy autokarem w centrum miasta, bilety wstępu do zwiedzanych 
obiektów, przejazdy środkami komunikacji miejskiej (metro). Dokładna kwota na bilety wstępów podana będzie 
w terminie bliższym wyjazdu, gdyż ceny biletów podane są na rok 2022. W przypadku wymogów specjalnej 
diety (alergie, nietolerancja na produkty, wegetarianizm, weganizm) doliczana jest dodatkowa opłata ok. 100 zł. 
UWAGA: W związku ze stanem epidemiologicznym przepisy wjazdowe są ustanawiane przez poszczególne 
Państwa i mogą ulec zmianie. Szczegółowe przepisy dotyczące obecnej sytuacji można sprawdzić na: 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wielka-brytania lub https://www.gov.uk/ lub www.gov.pl. W przypadku 
wprowadzenia obowiązków testu na Covid-19 – test płatny we własnym zakresie. 

Program jest ramowy i może ulec zmianie ze względu na ograniczenia związane z Covid-19, szczegóły programu ustala pilot w 
porozumieniu z wychowawcami. Pilot nie oprowadza po muzeach i wnętrzach obiektów, istnieje możliwość wynajęcia 
przewodników lokalnych za dodatkową opłatą. Cena skalkulowana przy kursie 1 Euro – 4,7 zł; 1 GBP – 5,7 zł w przypadku 
wzrostu ceny walut oraz wzrostu cen paliw cena może ulec zmianie. Minimalna ilość uczestników 45 osób płatnych. 
Biuro Turystyczne „TRAVEL ART” , ul. H. Kołłątaja 11/16, 45-064 Opole tel: 664 109 999 mail: grupy@travelart.pl;                      
www.travelart.pl 


