
  
  

   

Wycieczka do Londynu i Brighton  

  
TERMIN: 27.05-01.06.2019   

www.voyage.pila.pl  
  

PROGRAM:  

  

1 DZIEŃ: Wyjazd z miejsca zamieszkania o godzinie 13.00. Przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.  
  

2 DZIEŃ: Przeprawa promowa Calais – Dover lub tunel pod kanałem la Manche. Ok. godz. 10.00 wyjście na pierwsze zwiedzanie Londynu. 
Spacer wzdłuż Tamizy rozpoczynamy od London Bridge a następnie Katedra Southwark, Teatr Szekspirowski, Galeria Tate Modern. Mostem 
Millenium Bridge przechodzimy na drugą stronę rzeki ku Katedrze St. Paul’s. Czas na zabawę w Muzeum Figur Woskowych Madame 
Tussauds. Przejazd do miejsca zakwaterowania na obiadokolację i nocleg.   

  

3 DZIEŃ: Po śniadaniu udajemy się na zmianę warty pod Buckingham Palace. Spacer przez St. James’s Park pod gmach Opactwa 
Westminsterskiego oraz Domy Parlamentu wraz ze słynną Wieżą Zegarową i Big Ben’em. Ulicą Whitehall dochodzimy do Trafalgar Square, 
mijając po drodze siedzibę premiera 10 Downing Street oraz bramy Gwardii Konnej. Czas na zakup pamiątek przy Leicester Sq. Przejście na 
Piccadilly Circus i China Town w dzielnicy SOHO – centrum rozrywki Londynu. Powrót do hostelu na obiadokolację i nocleg.  

  

4 DZIEŃ: Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do nadmorskiego kurortu Brighton. Zwiedzanie miasta – m.in. the Lanes, molo, Royal Pavilion. 
Czas na zakup pamiątek i szaleństwo zakupowe w lokalnym Primarku. Spacer po klifach Seven Sisters w okolicach Eastbourne. Powrót do 
hostelu na obiadokolację i nocleg.  

  

5 DZIEŃ: Po śniadaniu wykwaterowanie (bagaże zostawiamy w autokarze). Przejazd do Muzeum Historii Naturalnej. Kolejny punkt programu 
to Tower of London oraz rozpoznawalny na całym świecie most zwodzony Tower Bridge. Wycieczka statkiem turystycznym po Tamizie po 
którego zakończeniu przesiadamy się na mierzącą 135 metrów karuzelę London Eye. Przejażdżka czerwonym autobusem piętrowym – 
jedną z ikon Londynu. Z centrum udamy się metrem do dzielnicy drapaczy chmur Canary Wharf, gdzie następnie przesiądziemy się na 
sterowaną komputerowo kolejkę bezzałogową która zabierze nas do Greenwich. Istnieje tutaj możliwość zrobienia zdjęcia na południku 
„0”. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.  

  

6 DZIEŃ: Przyjazd na granicę polsko-niemiecką ok. godziny 12.00. Dalszy przejazd do domu.  
  

CENA: 1.220 zł od osoby oraz 62 funty na bilety wstępu  
  

CENA WYCIECZKI ZAWIERA:  CENA BILETÓW WSTĘPU ZAWIERA:   

• 3 śniadania, 3 obiadokolacje        •  bilety komunikacji miejskiej (3 dni)  

• zakwaterowanie w hostelu, pokoje 4-6 osobowe z łazienkami                                                    •  statek turystyczny po Tamizie  

• ubezpieczenie w firmie Signal Iduna 10 000 € KL 15000 zł NNW 1000 zł bagaż         •  London Eye    

• opiekę pilota pełniącego funkcję przewodnika      •  Madame Tussauds  

• VAT          Razem ok. 62 funty dla dzieci do lat 16. 
• Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny   

  

UWAGA!  

Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważny paszport.  

Biuro nie bierze odpowiedzialności za zmianę cen biletów wstępu.  

Zaliczka w wysokości 250 zł płatna w dniu zapisów, reszta tj. 970 zł i 62 funty najpóźniej do 5 kwietnia 2019 r.  

 

  
  
  
  
  
  
  


