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“SPOTKANIE Z LONDYNEM”
LONDYN - WINDSOR – OXFORD (5 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):
GREENWICH, park,
obserwatorium astronomicznym i południk zero; przejazd metrem do British
Muzeum, indywidualne zwiedzanie jednego z najbogatszych muzeów na świecie;
Whitehall - Cenotaph, 10 Downing Street - siedziba premiera brytyjskiego,
Banqueting House i stojąca naprzeciwko Straż Konna, Łuk Admiralicji, wizyta na Trafalgar Square (kolumna
Nelsona) i zwiedzanie National Gallery lub czas na odpoczynek przy Leicester Square albo na Covent Garden z
pokazami tzw. performers (ulicznych artystów); obiadokolacja; nocleg w hotelu;
3 dzień
Śniadanie; przejazd do WINDSORU - zwiedzanie zamku będącego symbolem Monarchii: dziedzińce zamkowe,
kaplica Św. Jerzego i komnaty, spacer po mieście; przejazd do OXFORD - zwiedzanie jednego z najstarszych i
najbardziej renomowanych ośrodków akademickich, spacer po mieście: Christ Church College, Muzeum of Oxford,
Merton College, University College, Biblioteka Bodlejańska, Radcliffe Camera; Cornmarket Street; obiadokolacja;
powrót do hotelu, nocleg;
4 dzień
Śniadanie; przejazd do LONDYNU: zwiedzamy (pieszo i metro) Muzeum Historii Naturalnej – pierwsze muzeum
tego typu na świecie ze wspaniałą ekspozycją dinozaurów, symulacją trzęsienia ziemi i wiele innych atrakcji;
(dodatkowo: Muzeum Figur Woskowych M. Tussaud); Pałac Buckingham – najważniejsza rezydencja królewska ze
słynną gwardią królewską, Victoria Memorial – pomnik królowej Wiktorii, The Mall – główna aleja defiladowa. St.
James Park, Budynki Parlamentu z Big Benem, Most Westminsterski, London Eye (fakultatywnie: rejs statkiem po
Tamizie do Tower of London i Tower Bridge); wyjazd z Londynu, przeprawa na kontynent; przejazd nocny przez
Francję, Belgię i Niemcy;
5 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)
- 2 noclegi wg programu w hotelach sieci Ibis Budget lub Ibis
- 4 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.

facebook.com Biuro Turystyczne LUTECJA

