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“GALOWIE W LONDYNIE” 
LONDYN-GREENWICH-HARRY POTTER-WINDSOR-STONEHENGE-WINCHESTER 

-PARK ASTERIXA (6 DNI) 
 

1 dzień 

Zbiórka uczestników wycieczki, wyjazd, przekroczenie granicy polsko-niemieckiej, 

bezpośredni przejazd w kierunku Francji; 

2 dzień 

Rano przyjazd w okolice Calais i przeprawa na Wyspy Brytyjskie: przejazd autokarem do 

LONDYNU - zwiedzanie stolicy Zjednoczonego Królestwa (piesze + metro):  GREENWICH, 

park, obserwatorium astronomicznym i południk zero; przejazd metro do centum: Trafalgar 

Square (kolumna Nelsona) i National Gallery, Łuk Admiralicji, The Mall – główna aleja 

defiladowa, Pałac Buckingham – najważniejsza rezydencja królewska ze słynną gwardią 

królewską, Victoria Memorial – pomnik królowej Wiktorii, St. James Park, Budynki 

Parlamentu z Big Benem, Most Westminsterski, London Eye (fakultatywnie: rejs statkiem po Tamizie do Tower of London i 

Tower Bridge); obiadokolacja; nocleg w hotelu turystycznym; 

3 dzień 

Śniadanie; przejazd do WARNER BROS. STUDIO TOUR LONDON: zwiedzanie atrakcji „The Making of Harry Potter”, która 

pokaże nam w jaki sposób powstawał magiczny świat małego czarodzieja: m.in. model Hogwartu, Wielka Sala, Gabinet Dyrektora, 

Sala Gryfindoru, Wielkie Szachy, Wieża Astronomiczna czy domy ulicy Pokątnej oraz mnóstwo tricków i sztuczek filmowych; 

przejazd do WINDSORU - zwiedzanie zamku będącego symbolem Monarchii: dziedzińce zamkowe, katedra i komnaty, gotycka 

kaplica Św. Jerzego, spacer po starówce; obiadokolacja; powrót na nocleg w hotelu turystycznym; 

4 dzień 

Śniadanie;  przejazd do tajemniczego kręgu kamiennego w STONEHENGE: spacer ścieżka dookoła magicznego miejsca, być może 

związanego z kultem ciał niebieskich lub obliczeniami astronomicznymi; przejazd do WINCHESTER i zwiedzanie jednej z 

najwiekszych katedr gotyckich w Anglii oraz spacer do zamku z XII w., gdzie w Wielkiej Sali ma znajdować się Okrągły Stół 

Króla Artura; przejazd na południe i przeprawa na kontynent; obiadokolacja; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym we 

Francji; 

5 dzień 

Śniadanie;  przejazd do PARKU ASTERIXA – całodzienna zabawa: m. in. Piorun Zeusa, Osiris Roller-coster, kolejka Goudourix, 

Transdemonium, Oxygenarium, Menhir Express, Wielki Zjazd, Lot Ikara, „Latające krzesła” i inne atrakcje, parady i spektakle;  

wyjazd w drogę powrotną; obiadokolacja; przejazd nocny przez Francję, Belgię i Niemcy; 

6 dzień 

Bezpośredni przejazd do Polski; przekroczenie granicy; powrót uczestników wycieczki; 

 

 

 

Cena brutto obejmuje: 

- przejazd komfortowym autokarem (wc, barek, dvd, klimatyzacja)  

- przeprawę na Wyspy Brytyjskie 

- 3 noclegi wg programu: 1 w hotelu sieci F1 we Francji i 2 w hotelu sieci Ibis Budget lub 

Ibis w Anglii (pokoje 3-os.) 

- posiłki wg programu 

- opiekę pilota 

- ubezpieczenie KL i NNW 

- podatek VAT 

  

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów i napojów do obiadokolacji. W/w 

program imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach. 

 


