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“LONDON! LOW PRICE!!!” 
LONDYN-GREENWICH-TROPIKALNE WYSPY (6 DNI) 

 
1 dzień 

Zbiórka uczestników wycieczki w późnych godzinach wieczornych, wyjazd, przejazd w 

kierunku Francji; 

2 dzień 

Przeprawa na Wyspy Brytyjskie; we wczesnych godzinach rannych przyjazd autokarem do  

LONDYNU - zwiedzanie stolicy Zjednoczonego Królestwa (piesze + metro): przejazd w 

okolice Pałacu Buckingham – głównej rezydencji królewskiej, Victoria Memorial – pomnik 

królowej Wiktorii, The Mall – główna aleja defiladowa; spacer przez St. James Park do 

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

Westminster 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) i National Gallery – jedna z najciekawszych galerii obrazów na świecie; (obiadokolacja*); 

powrót metro do autokaru i przejazd na nocleg w hotelu; 

3 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przejazd metro do LONDYNU: zwiedzamy m. in. Gabinet Figur Woskowych Madame Tussaud lub spacer 

na Oxford Street; Hyde Park – największy centralny park miasta z Marble Arch i Rogiem Mówców; Pomnik Księcia Alberta; 

Muzeum Historii Naturalnej – piękny, eklektyczny budynek ze wspaniałą ekspozycją dinozaurów, symulacją trzęsienia ziemi i 

wiele innych atrakcji; Dom Towarowy Harrod’s; Picadilly Circus; czas na odpoczynek przy Leicester Square lub Covent Garden z 

jego niepowtarzalną atmosferą; wieczorny spacer wzdłuż Tamizy; (obiadokolacja*); powrót do autokaru i hotelu na nocleg; 

4 dzień 

Śniadanie kontynentalne; dalsze zwiedzanie LONDYNU (piesze + metro): British Museum; London Eye; rejs statkiem po Tamizie 

lub przejazd metro do Twierdzy Tower i Tower Bridge; (obiadokolacja*); przejazd do GREENWICH, spacer po parku i  wizyta w 

obserwatorium astronomicznym (południk zero); w godzinach wieczornych wyjazd (po min. 9 godz. zwiedzaniu) i przeprawa na 

kontynent; nocny przejazd przez Francję, Belgię i Niemcy; 

5 dzień 

Po południu przyjazd do TROPICAL ISLANDS RESORT w Niemczech: w centrum Europy odkryjecie radość wspaniałej zabawy 

wśród tropikalnej roślinności oraz na akwenach ciepłych wód (ok. 30ºC) Morza Południowego i Laguny: jaccuzi, małe ślizgawki, 

rwąca rzeka i wodospad. Równikowa temperatura oraz wspaniałe pokazy dodatkowo uprzyjemnią pobyt, tak jak i inne atrakcje 

(dodatkowo płatne): wieża zjeżdżalni, „Rain Forest” – centrum odnowy, balon na uwięzi; wspaniała zabawa bez ograniczeń 

wiekowych;  w późnych godzinach nocnych wyjazd (po min. 9 godz. pobycie); 

6 dzień 

Bezpośredni przejazd do kraju, przekroczenie granicy, powrót uczestników wycieczki we wczesnych godzinach rannych; 

 

Cena brutto obejmuje: 

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

- przeprawę na Wyspy Brytyjskie 

- 2 noclegi wg programu w hotelu Ibis Budget, Ibis lub o podobnym standardzie (pokoje 

3-os. dla wszystkich) 

- 2 śniadania kontynentalne (obiadokolacje oznaczone gwiazdką* płatne dodatkowo) 

- opiekę pilota 

- ubezpieczenie KL i NNW 

- podatek VAT 

 
 UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników oraz biletów wstępu do Tropical Islands, atrakcji i 

muzeów w Londynie. W/w program imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie 

oprowadza po muzeach. Program w Londynie odbywa się przy użyciu środków komunikacji miejskiej (metro) – obligatoryjnie 

płatne dodatkowo. Polecamy wykupienie w Londynie obiadokolacji w cenie ok. 10,00 GBP/os./1 posiłek (nieobowiązkowe). 


