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“LONDYN – PARYŻ” 
LONDYN–WINDSOR–PARYŻ-DISNEYLAND (7 DNI) 

 

1 dzień 

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

bezpośredni przejazd w kierunku Francji; 

2 dzień 

Przeprawa na Wyspy Brytyjskie, przejazd autokarem do LONDYNU - zwiedzanie stolicy 

Zjednoczonego Królestwa (piesze + metro): np.: GREENWICH, wizyta w obserwatorium 

astronomicznym (południk zero), rejs statkiem po Tamizie; przejazd w okolice Westminster 

Abbey; przejście do budynku Parlamentu wraz z jego słynnym Big Ben'em; Waterloo Bridge 

na Tamizie z widokiem na Oko Londynu; Whitehall - Cenotaph, 10 Downing Street - siedziba 

premiera brytyjskiego, Banqueting House i stojąca naprzeciwko Straż Konna, Łuk 

Admiralicji, wizyta na Trafalgar Square (kolumna Nelsona); obiadokolacja,  spacer do British Muzeum, indywidualne zwiedzanie 

jednego z najbogatszych muzeów na świecie; przejazd do hotelu, nocleg; 

3 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przejazd do WINDSORU - zwiedzanie zamku będącego symbolem Monarchii: dziedzińce zamkowe, 

katedra i komnaty, spacer po centrum; po południu przejazd do LONDYNU do Albertopolis: Pomnik Alberta, Royal Hall, 

muzeopolis: Muzeum Techniki lub Muzeum Wiktorii i Alberta lub Muzeum Historii Naturalnej – pierwsze muzeum tego typu na 

świecie ze wspaniałą ekspozycją dinozaurów, symulacją trzęsienia ziemi i wiele innych atrakcji; Gabinet Figur Woskowych Mme 

Tussaud; Pałac Buckingham – najważniejsza rezydencja królewska ze słynną szkocką gwardią, Victoria Memorial – pomnik 

królowej Wiktorii, The Mall – główna aleja defiladowa. St. James Park; obiadokolacja, powrót na nocleg w hotelu; 

4 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przejazd do Dover i przeprawa na kontynent; po południu przyjazd do PARYŻA: Muzeum Perfum 

„FRAGONARD”, Montmartre: Sacre Coeur, Place du Tertre, Moulin Rouge, Plac Pigalle; obiadokolacja; późny przyjazd do hotelu 

w okolicach Paryża; nocleg; 

5 dzień 

Śniadanie kontynentalne; powrót do  PARYŻA i zwiedzanie: Plac Vendome, Ogrody Tuilleries; muzeum Luwru; nadrzeczne bulwary 

i bukiniści; Pont Neuf; wyspa La Cite: Conciergerie, Saint Chapelle, Katedra Notre-Dame; Hotel de Ville – Ratusz, Centrum 

Pompidou; obiadokolacja; Wieża Eiffla, rejs po Sekwanie; powrót na nocleg w hotelu turystycznym; 

6 dzień  

Śniadanie kontynentalne; przejazd do DISNEYLAND RESORT pod Paryżem; zabawa do zamknięcia w parkach rozrywki: PARK 

DISNEYLAND (m.in. Kosmiczna Góra, Gwiezdne Podróże, kolejka Indiana Jones, Piraci Karaibscy Góra Wielkiego Grzmotu, Dom 

Duchów) lub WALT DISNEY’S STUDIOS (m.in. Armagedon, Rock’and’rollercoster, Trzęsienie Ziemi; pokazy kaskaderskie); 

wieczorem spacer po Disney-Village;  wyjazd w drogę powrotną; 

7 dzień 

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

 

Cena brutto obejmuje: 

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

- przeprawę na Wyspy Brytyjskie (eurotunel lub prom) 

- 4 noclegi wg programu: 2 w Anglii w hotelu sieci Ibis Budget lub Ibis (pokoje 3-os.) i 2 

we Francji w hotelu sieci F 1 (pokoje 3-6 os.) lub o podobnym standardzie 

- 8 posiłków wg  programu (śniadania kontynentalne  i obiadokolacje jednodaniowe) 

- 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. 


