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Londyn – wycieczka autokarem

Dzień 1:
Wyjazd z pod siedziby szkoły w godzinach popołudniowych. Nocny przejazd w kierunku
Wielkiej Brytanii. 

Dzień 2:
Przejazd  pociągiem  Eurotunelu  do  Folkestone,  następnie  przejazd  do  Greenwich.
Spacer przez park. Po drodze zobaczymy obserwatorium astronomiczne z południkiem
zero  (z  zewnątrz).  Następnie  przepłynięcie  tramwajem  wodnym w  stronę  jednej  z
nasłynniejszych atrakcji Londynu, czyli Tower Bridge. Zwiedzanie twierdzy Tower, która
jest  budowlą  obronną  i  pałacową  monarchów  Anglii.  Następnie  spacer,  podczas
którego zobaczymy m.in. Leadenhal market, Bank of England, Gherkin i Lloyds Building.
Przejazd do miejsca zakwaterowania. Kolacja i nocleg.

Dzień 3:
Śniadanie. Przejazd pod London Eye –  opcjonalnie do decyzji grupy: wjazd na jedną z
największych atrakcji  miasta  (koszt  £26 za  osobę do 15 roku życia,  £33 za osobę
dorosłą, prosimy o podanie wcześniejszej decyzji w celu rezerwacji biletów). Spacer,
podczas  którego  zobaczymy  m.in.:  Covent  Garden i Leicester  Square,  gdzie  będzie
chwila wolnego czasu. Następnie czeka nas zwiedzanie  British Museum.  Przejazd do
Camden Lock Market, jednego z kultowych miejsc stolicy, pełnego odjechanych butików
i  miejsc  z  jedzeniem  z  całego  świata.  W  dzielnicy  Camden  urodziła  się  Amy
Whinehouse, a Prince prowadził sklep z gitarami. Czas na posiłek (płatny we własnym
zakresie) i zakupy. Przejazd na kolację i nocleg.

Dzień 4:
Śniadanie. Przejazd do centrum Londynu. Tego dnia zobaczymy  Katedrę św Pawła  (z
zewnątrz)  i  giełdę  –  jedną z  najstarszych na świecie.  Przejście  Kładką  Milenijną  na
prawy brzeg  Tamizy.  Wizyta  w galerii  sztuki  współczesnej  Tate  Modern,  po  drodze
przejdziemy  obok  galeonu  Francisa  Drake'a,  teatru  szekspirowskiego  The  Globe
(z  zewnątrz)  i  Katedry  Southwark  (z  zewnątrz).  Czas wolny  na posiłek  na  Borough



Biuro Podróży WILDA TRAVEL

Biuro Podróży Wilda Travel
• ul. Górna Wilda 70/2 • 61-564 Poznań  

• tel. +48 734 455 755  • e-mail: biuro@wilda-travel.pl 
• www.wilda-travel.pl

Market  (płatny we własnym zakresie). Następnie zwiedzanie  jednej z trzech opcji  do
wyboru: 

 Natural History Museum, 
 Science Museum, 
 Victoria & Albert Museum. 

Przejazd na kolację i nocleg. 

Dzień 5:
Śniadanie.  Przejazd  do  Oxford.  Zwiedzanie  z  przewodnikiem  i  spacer  po  centrum
miasta. Chwila czasu wolnego. Przejazd do Harry Potter Warner Bros Studio, Watford.
Wycieczka pozwalająca poznać kulisy produkcji filmów o najsłynniejszym czarodzieju
świata. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg. 

Dzień 6:
Śniadanie  i  wykwaterowanie.  Następnie  udamy  się  na  spacer  w  stronę  budynku
parlamentu,  Opactwa  Westminster  (z  zewn),  pałacu  Buckingham (zmiana  warty  to
niegwarantowany  punkt  programu),  dzielnicy  i  parku  St.  James,  ulicy  Whitehall  i
Downing Street oraz  Trafalgar Square. Wizyta w  National Gallery. Zakupy na słynnej
Carnaby Street i  Oxford Street lub wypoczynek w Hyde Parku. Przejazd w kierunku
Eurotunelu. 

Dzień 7:
Przejazd w kierunku Polski. Powrót w godzinach popołudniowych.

UWAGA: Kolejność zwiedzania wymienionych w programie miejsc może ulec zmianie.

Termin: 05.03. - 11.03.2023           Cena: 2140 zł – przy 42 osobach płatnych i 3 opiekunach

Cena obejmuje:
 Zakwaterowanie  w hotelu  2-/3-gwiazdkowym,  pokoje  2-,  3-  lub  4-osobowe

z łazienkami, 
 Wyżywienie: 4 śniadania i 4 kolacje (zgodnie z programem), 
 Opiekę renomowanego pilota,
 Transport autokarem klas LUX (klimatyzacja, cafe bar, video),
 Ubezpieczenie  KL  100  000  PLN  i  NNW 10  000  PLN  (nie  obejmuje  chorób

przewlekłych), 
 opłaty parkingowe i drogowe,
 VAT-marża.

Cena nie obejmuje:
 Obowiązkowych  wydatków programowych:  biletów wstępu  do  zwiedzanych

obiektów,  opłat  za  przewodników,  zestawów  audio  guide:  100 ₤.,  pakiet
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płatny pilotowi wycieczki, nie podlega rozliczeniu, 
 Opcjonalnego biletu za wjazd na London Eye – koszt £26 za osobę do 15 roku

życia, £33 za osobę dorosłą,
 Napojów do obiadokolacji poza wodą. 

Warunki rezerwacji:
Istnieje możliwość Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji  z  Wyjazdu i  Kosztów Skrócenia
Uczestnictwa w Imprezie – do 30 dni przed datą wyjazdu.  Koszt około 5,5% wartości
imprezy.

Ubezpieczenie  Kosztów  Leczenia  zawarte  w  cenie  wycieczki  nie  obejmuje  następstw
chorób przewlekłych (choroby zdiagnozowanej i leczonej, będącej pod kontrolą lekarza,
mającą długotrwały przebieg) – np. nadciśnienie, choroby układu krążenia, cukrzyca,
miażdżyca, alergia, choroby związane z tarczycą, choroby nowotworowe – zalecamy
wykupienie  dodatkowego  ubezpieczenia  na  czas  podróży  –  osoby  zainteresowane
prosimy o kontakt z biurem. 

Wizy: 
Od 1 października 2021 r. wjazd do Wielkiej Brytanii możliwy jest  tylko na podstawie
ważnego paszportu*.
*Wyjątkiem są osoby posiadające status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w
Wielkiej Brytanii, które uzyskały swój status na podstawie dowodu osobistego – będą
mogły wjeżdżać do Wielkiej Brytanii na dowodzie osobistym co najmniej do końca 2025
roku. 
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