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“LONDYN W TROPIKACH” 
EUROPAPARK-PARYŻ-STONEHENGE-OXFORD-LONDYN-TROPICAL ISLANDS (9 DNI) 

 
1 dzień 

Zbiórka uczestników wycieczki, wyjazd, przekroczenie granicy polsko-niemieckiej około północy; 

bezpośredni przejazd w kierunku Europa Park; 

2 dzień 

W godzinach rannych przyjazd do EUROPAPARK w Niemczech i zabawa na atrakcjach parku: kolejka 

Silverstar, symulator Harrier 008, zjazd bobslejami, spływ fiordami, pokazy laserowe, oryginalna 

stacja kosmiczna, średniowieczny turniej rycerski, kraina dinozaurów, podróż wśród piratów, corrida, 

kolejka kosmiczna i inne atrakcje; przejazd do hotelu we Francji, nocleg; 

3 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przyjazd do PARYŻA i zwiedzanie: Wieża Eiffle’a, Muzeum Perfum 

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

rejs po Sekwanie; wieczorny objazd Paryża autokarem; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym; 

4 dzień 

Śniadanie kontynentalne; powrót do PARYŻA: katedra Notre-Dame; zwiedzanie muzeum Luwru; Ogrody Tuilleries, Plac Zgody; Pola Elizejskie; 

Plac Gwiazdy z Łukiem Tryumfalnym; obiadokolacja;  po południu przejazd na nocleg w hotelu turystycznym w okolicy Calais; 

5 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przeprawa na Wyspy Brytyjskie, przejazd do STONEHENGE - megalitycznego kamiennego kręgu, jednej z 

największych zagadek historycznych w Wielkiej Brytanii,  po południu przejazd do OXFORD - zwiedzanie jednego z najstarszych i najbardziej 

renomowanych ośrodków akademickich, spacer po mieście: Christ Church College, Muzeum of Oxford, Magdalen College; obiadokolacja; przejazd 

na nocleg w hotelu turystycznym; 

6 dzień 

Śniadanie kontynentalne; powrót do LONDYNU zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej; przejazd do Pałacu Buckingham i Pomnika królowej 

Wiktorii; spacer do Whitehall - Cenotaph, 10 Downing Street - siedziba premiera brytyjskiego, siedziba Straży Konnej, Łuk Admiralicji, wizyta 

na Trafalgar Square (kolumna Nelsona) i czas na odpoczynek przy Leicester Square, obiadokolacja; British Muzeum, zwiedzanie jednego z 

najbogatszych muzeów na świecie; przejście na Covent Garden Market - plac przy londyńskiej operze z targowiskiem różności i występami tzw. 

"performers": muzyków, śpiewaków, komików, mimów, czas na zakupy (dodatkowo dla dorosłych – wizyta w lokalnym angielskim pubie); powrót na 

nocleg w hotelu turystycznym; 

7 dzień 

Śniadanie kontynentalne; powrót do centrum LONDYNU; Muzeum Figur Woskowych Mme Tussaud’s; przejazd do Westminster Abbey, przejście 

do budynku Parlamentu wraz z jego słynnym Big Ben'em, London Eye; spacer do twierdzy Tower i mostu Tower Bridge; obiadokolacja; wyjazd na 

przeprawę na kontynent i nocny przejazd w kierunku Niemiec; 

8 dzień 

We wczesnych godzinach rannych przyjazd do TROPICAL ISLANDS RESORT koło Berlina: 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; po min. 9-godzinnej zabawie wyjazd do 

Polski; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym; obiadokolacja;  

9 dzień 

Śniadanie; przejazd przez Polskę; powrót uczestników wycieczki na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych; 

 

Cena brutto obejmuje: 

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

- przeprawę na Wyspy Brytyjskie (tunel lub prom) 

- 6 noclegów wg programu w hotelach typu F 1 we Francji i w hotelach sieci Ibis lub Ibis Budget w 

Wielkiej Brytanii i 1 w hotelu turystycznym w Polsce (pokoje 3,4-osobowe) 

- 12 posiłków 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. 


