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“LONDYN Z ASTERIXEM” 
BRUKSELA-LONDYN-WINDSOR-PARK ASTERIXA (7 DNI) 

 

1 dzień 

Zbiórka uczestników wycieczki, wyjazd, przekroczenie granicy, bezpośredni przejazd w 

kierunku Belgii; 

2 dzień 

Przyjazd do BRUKSELI; zwiedzanie: Manneken Pis - maleńki posążek siusiającego 

chłopczyka, symbol miasta; przejście przez Grande Place, przy którym stoi Ratusz, Dom 

Króla i zabytkowe kamienice, zwiedzanie katedry Św. Michała, Parlament; (dodatkowo 

przejazd do BRUGII, krótki spacer po starym mieście: Markt z Dzwonnicą, Halami i 

Pomnikiem Przywódców Brugii, Bazyliki Krwi oraz Ratusz, Oude Grife i kanały brugijskie); 

przejazd na nocleg w hotelu we Francji; 

3 dzień 

Śniadanie kontynentalne: 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 do Tower of London i  Tower Bridge, przejazd metrem do British Muzeum, indywidualne zwiedzanie jednego 

z najbogatszych muzeów na świecie, obiadokolacja, przejazd metrem w okolice Pałacu Buckingham - siedziby królowej, pomnik 

królowej Wiktorii, przejście do Marble Arch i Łuku "Żelaznego Księcia" – Wellingtona, przejazd do hotelu, nocleg 

4 dzień 

Śniadanie kontynentalne: przejazd do centrum LONDYNU, dalsze zwiedzanie stolicy; Muzeum Historii Naturalnej i dom 

towarowy Harrod’s; przejazd  w okolice Westminster Abbey; przejście do budynku Parlamentu wraz z jego słynnym Big Ben'em, 

(dodatkowo – London Eye), Whitehall - Cenotaph, 10 Downing Street - siedziba premiera brytyjskiego, Banqueting House i 

stojąca naprzeciwko Straż Konna, Łuk Admiralicji, wizyta na Trafalgar Square (kolumna Nelsona); obiadokolacja; powrót do 

hotelu, nocleg; 

5 dzień 

Śniadanie kontynentalne: przejazd do WINDSORU - zwiedzanie Zamku – symbolu monarchii brytyjskiej: wnętrza pałacowe, 

średni i dolny dziedziniec; kaplica Św. Jerzego; spacer po  mieście, wyjazd do Francji i przeprawa na kontynent; obiadokolacja; 

przejazd na nocleg do hotelu we Francji 

6 dzień 

Śniadanie kontynentalne; 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;  obiadokolacja; wieczorem wyjazd w kierunku Polski; 

7 dzień 

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

 

 

Cena brutto obejmuje:  

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

- przeprawę na Wyspy Brytyjskie (eurotunel lub prom) 

- 4 noclegi wg programu w hotelach sieci F1 (Francja) i Ibis Budget lub Ibis (Anglia) lub o 

podobnym standardzie  

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

- 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. 


