
LONDYN I MIASTA ANGLII 7 dni 

 

1 dzień 
 Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd w kierunku Wielkiej Brytanii. 

2 dzień 
 Przeprawa promowa w godzinach porannych Calais (Francja) – Dover (Wielka 

Brytania).  
 Przyjazd do LONDYNU – zwiedzanie miasta: przejażdżka London Eye, spacer po 

Westminsterze, Parlament, Big Ben, Muzeum Historii Naturalnej (symulator 
trzęsienia ziemi, galeria dinozaurów – kilkunastometrowy szkielet Diplodoka, pień 
sekwoi o średnicy 6 metrów), Muzeum Nauki i Techniki (około 300 000 
eksponatów, od najmniejszych układów elektronicznych po naturalnej wielkości 
samoloty). 
UWAGA: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.  

 Przejazd na miejsce zakwaterowania. Spotkanie z rodzinami goszczącymi. 
Obiadokolacja i nocleg. 

3 dzień 
 Śniadanie. Lunch w formie suchego prowiantu. 
 LONDYN - dalsze zwiedzanie miasta: wizyta w Muzeum Figur Woskowych 

Madame Tussaud’s - figury znanych ludzi wielu dziedzin: od aktorów, przez 
muzyków, sportowców, po polityków, a także fikcyjne postacie kina.                               
Spacer przez St. James’s Park, Buckingham Palace, Big Ben, Trafalgar Square, 
Picadilly Circus,  National Gallery.  

 Spotkanie z rodzinami goszczącymi. Obiadokolacja i nocleg. 
4 dzień  

 Śniadanie. Lunch w formie suchego prowiantu. 
 Wycieczka do BRIGHTON – najpopularniejsze kąpielisko w Anglii. Zwiedzanie 

Pawilonu Królewskiego – dawna rezydencja królewska obecnie przekształcona w 
muzeum, powstał na przełomie XVIII i XIX wieku, łączy styl europejski z 
elementami orientalnymi.  Akwarium „Sea Life” – podwodny świat w którym 
można zobaczyć rekiny oraz inne zwierzęta morskie. Spacer po molo i wybrzeżu. 

 Powrót do Londynu. 
 Spotkanie z rodzinami goszczącymi. Obiadokolacja i nocleg. 

5 dzień 
 Śniadanie. Lunch w formie suchego prowiantu. 
 WINDSOR – zwiedzanie zamku który jest najstarszym i największym 

zamieszkiwanym zamkiem na świecie oraz jedną z głównych oficjalnych rezydencji 
brytyjskich monarchów od ponad 900 lat.  

 OXFORD – przejażdżka autobusem dwupokładowym po mieście z komentarzem w 
języku angielskim. 

 Powrót do Londynu. Spotkanie z rodzinami goszczącymi. Obiadokolacja i nocleg. 
 
 

 



6 dzień 
 Śniadanie.  Lunch w formie suchego prowiantu. 
 Pożegnanie z rodzinami goszczącymi.   
 ZAMEK DOVER – zwiedzanie średniowiecznego zamku określanego jako „klucz 

do Anglii” – jest to jedna z najpotężniejszych twierdz na terenie Wielkiej Brytanii. 
 Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.  
 Przeprawa promowa Dover (W. Brytania) - Calais (Francja). 

7 dzień 
Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowo-wieczornych. 

 
Grupa 35-39 osób+3 

opiekunów 
40-43 osób+4 
opiekunów 

Cena osoba  
 

1640 zł 1530 zł 

 
Cena zawiera:  
- przejazd autokarem lux, opłaty drogowe i parkingowe,  
- 4 noclegi u rodzin goszczących – pokoje 2, 3, 4 osobowe (w pokojach mogą być łóżka 
piętrowe),  
- 4 śniadania,  4 pakowane lunche, 4 obiadokolacje (pobyt zaczyna się od obiadokolacji 
w drugim dniu, kończy się śniadaniem w przedostatnim dniu + suchy prowiant na drogę 
powrotną),  
-pilota-przewodnika realizującego program zwiedzania (pilot nie oprowadza wewnątrz 
obiektów), ubezpieczenie NNW, KL, bagaż.  
 
Cena nie zawiera: 
-biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i kosztów realizacji programu – ok. 120 GBP 
od osoby (aktualna cena będzie podana na miesiąc przed wyjazdem. 
- pozostałych świadczeń ujętych w programie, a nie objętych ceną. 
 

Cena została skalkulowana dla grupy 35-39 i 40-43 pełnopłatnych osób poniżej 18 roku życia. W przypadku mniejszej grupy i 
zmianie poszczególnych  świadczeń cena może ulec zmianie. Polskojęzyczny pilot-przewodnik nie oprowadza wewnątrz obiektów. 
Przedstawiony program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.  

Oferta została skalkulowana w oparciu o kurs 1 GBP – 5,7 PLN. Wzrost powyżej 6,0 PLN (kurs sprzedaży banku ING)  może 
spowodować wzrost ceny jednakże nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem wycieczki. 
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