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Londyn – wycieczka autokarowa – 7 dni 

proponowany termin: marzec - czerwiec 2020 r.

Dzień I 

✓ wyjazd z Poznania o godz. 05.00, przejazd tranzytowy przez Niemcy, 

✓ nocny przez Holandię i Belgię do Francji, czas na posiłek we własnym zakresie, 

✓ zakwaterowanie w hotelu typu Formuła 1 - pokoje 2, 3 osobowe (łazienki na korytarzu), 

Dzień II 

✓ śniadanie, wykwaterowanie, przeprawa tunelem pod Kanałem La Manche (Eurotunel), 

✓ Canterbury – zwiedzanie miasta o malowniczej starówce oraz słynnej katedry, 

✓ przejazd do Londynu - zwiedzanie miasta: London Eye -  podziwianie panoramy miasta                   

z wysokości 135 metrów, 

✓ spotkanie z rodzinami, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień III 

✓ śniadanie + suchy prowiant, 

✓ zwiedzanie miasta: Big Ben, Parlament of Westminster, White Hall i Downing Street, Stajnie 

Gwardii Królewskiej, St. James’ Park, The Mall, Buckingham Palace – uroczysta zmiana 

warty, Trafalgar Square, Piccadilly Circus - zakupy w sklepie M&Ms, Soho, British Museum, 

✓ spotkanie z rodzinami, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień IV 

✓ śniadanie + suchy prowiant, 

✓ zwiedzanie miasta:  Muzeum Historii Naturalnej, Madame Tussauds, Baker Street i Dom 

Sherlocka Holmesa, Kensington Garden, Hyde Park – The Speakers Corner, Oxford Street, 

✓ spotkanie z rodzinami, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień V 

✓ śniadanie + suchy prowiant, 

✓ Windsor – zwiedzanie największej na świecie zamieszkałej królewskiej rezydencji z ponad 900 letnią 

tradycją, Dom Lalek, Apartamenty Królewskie, Kaplica św. Jerzego 

✓ Eaton – spacer malowniczymi uliczkami miasteczka uniwersyteckiego, oglądanie uniwersytetu  

✓ Wembley - zwiedzanie stadionu narodowego Anglii - opcja dla chętnych  - dodatkowo płatne  

✓ spotkanie z rodzinami, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień VI 

✓ śniadanie + suchy prowiant, wykwaterowanie, 

✓ zwiedzanie Londynu: Westminster Abbey, rejs statkiem po Tamizie,  Zamek  

Tower oraz Tower Bridge, przeprawa pod Kanałem La Manche, 

✓ zakwaterowanie w hotelu tranzytowym na terenie Francji, nocleg. 

Dzień VII 

✓ śniadanie, przejazd tranzytowy do Poznania późnym wieczorem ok. godz. 23.30 



              Angielska Zielona Szkoła 

Biuro Podróży „4U Travel” – Poznań 60-452, ul. Leśnowolska 10   
tel.: 61-848-88-21, e-mail: 4utravel@4utravel.pl, www. 4utravel.pl 

CENA 1400 PLN +  100 GBP - grupa min. 40 osób (jeden autokar) 

2 noclegi tranzytowe  ze  śniadaniem dodatkowo płatne 50 EURO 

Istnieje możliwość rezygnacji z noclegów tranzytowych.

Cena kalkulowana przy kursie średnim funta 4,90 PLN. 

W cenie zawarte: 

− transport komfortowym polskim autokarem (WC, klimatyzacja, DVD) 

− opieka pilota polskojęzycznego podczas całej wycieczki, 

− zakwaterowanie u rodzin angielskich – 4 noclegi, 

− wyżywienie: śniadania +  obiadokolacje oraz codzienny suchy prowiant w Londynie

− 2 noclegi tranzytowe ze śniadaniem we Francji, 

− ubezpieczenie ERV Polska – KL 80.000 PLN oraz NNW 10.000 PLN 

szczegóły ubezpieczenia: www.erv.pl/ubezpieczenia/podrozy/ubezpieczenia-grupowe 

➢ opłata w funtach przeznaczona jest na bilety wstępu do atrakcji wymienionych w programie 

                                 


