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LONDYN – Salisbury – Stonehenge – Oxford - HEIDE PARK 

                  

6-12.06. 2016      7 DNI 

 

1 dzień Wyjazd z kraju godz. 11.00. Przejazd przez Niemcy, Belgię do Francji. 

 

2 dzień Rano przyjazd do Calais. 05.00 - przejazd Eurotunelem pod kanałem La Manche  

na Wyspy Brytyjskie. Przyjazd do Londynu około godz. 9.00. (techniczny postój  

autokaru 9 h)  

Zwiedzanie rozpoczniemy od spaceru po St James’s Park, Buckingham Palace - 

zmiana warty, Westminster Abbey,  Parlament, Big Ben. London Eye – lot  

na tym największym kole widokowym w Europie to niezapomniane wrażenie,  

można podziwiać wspaniałą panoramę Londynu z wysokości 135 m zwiedzanie 

Londynu. Spacer po Whitehall: Trafalgar Square - National Gallery, do Picadilly 

Circus, Leceister Square i Chinatown. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

3 dzień Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie: Madame Tussauds - MUZEUM FIGUR  

WOSKOWYCH. Przejazd autokarem do City, zwiedzanie Tower of London –  

najstarszej budowli Londynu z klejnotami królewskimi. Przejażdżka statkiem po 

Tamizie z Tower do Westminster. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

4 dzień Śniadanie. Wyjazd do jednego z najsłynniejszych i najbardziej tajemniczych miejsc 

w Wielkiej Brytanii, megalitycznego kamiennego kręgu STONEHENGE.  Przejazd do 

SALISBURY - zwiedzanie potężnej gotyckiej Katedry, wizyta w Kapitularzu, którego 

sejf chroni Magna Carta - jeden z najważniejszych dokumentów w historii Wysp. 

Przejazd do, jednego z najstarszych, najbardziej szanowanych i nobliwych ośrod-

ków akademickich na świecie - OXFORDU. Spacer po mieście połączony  

z jego zwiedzaniem. Powrót do Londynu na kolację i nocleg. 

 

5 dzień Śniadanie, wykwaterowanie. (techniczny postój autokaru 9 h) Przejazd metrem  

do South Kensigton, spacer po dzielnicy: Pałac Kensington, Royal Albert Hall, 

Muzeum Historii Naturalnej, Opcjonalnie Muzeum Techniki, Muzeum Wiktorii 

i Alberta. Przejazd metrem do British Museum, zwiedzanie ok. 3 godz., spacer i 

czas wolny na zakupy na Oxford Street. Zbiórka pod Hyde Park. Wyjazd w drogę 

powrotną 

 

6 dzień Rano przyjazd do Krausnick, gdzie czeka na uczestników pobyt na Tropikalnej 

Wyspie - miejscu wypoczynku, do którego zapraszają: las tropikalny, błękitne mo-

rze, laguny i piaszczyste plaże. Egzotyczne parki i ogrody z orchideami zapewniają 

doznania dla wszystkich zmysłów. W tropikalnej wiosce można zobaczyć domki 

typowe dla Tajlandii, Bali, Borneo, Polinezji, Amazonii i Kongo. Idealny klimat panu-

jący tu przez cały rok (powietrze 23-25 stopni Celsjusza, woda 28-31) gwarantuje 

świetne samopoczucie. Wieczorem wyjazd do kraju. 

 

7 dzień Przyjazd do kraju w godzinach rannych. 
 

Cena 1.460 zł  (min.  54 osoby płacące) 
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ŚWIADCZENIA: 

– autokar klasy lux, 

– karnet na Eurotunel. 

– 3 noclegi ze śniadaniami w hotelu IBIS w Londynie, (pokoje 3 osobowe), pokój dla 3 osób 

z podwójnym łóżkiem z kołdrą oraz łóżkiem piętrowym. Nowoczesny, odprężający wy-

strój, telewizor LCD, komfortowy prysznic i osobne toalety. 

– 3 obiadokolacje na gorąco w restauracji self – service, 

– opieka pilota i 3 wychowawców 

– turystyczny pakiet ubezpieczeniowy Signal Iduna 

– podatek VAT zgodnie z Art. 119 Ustawy o podatku VAT. 

 

Cena nie zawiera kosztów wstępu do zwiedzanych obiektów około -70 GBR (dorośli ok. 80GBR) 

 

Karnet wstępu na Tropikalną Wyspę  15 Euro (młodzież szkolna) pozostali 25 Euro, w sobotę i nie-

dzielę  dopłata 5,50 Euro 

 

II opcja  

 

Pakiet "Wstęp i posiłek"   - 22,50 Euro 

 

 wstęp do Tropical Islands* 

 korzystanie ze zjeżdżalni wodnej  

 korzystanie z African Jungle Lift 

 posiłek jednodaniowy „Palm Beach Restaurant“ i jeden napój bezalkohol. 0,3 l 

 

Pakiet "Wstęp i posiłek XXL"  -  25 Euro 

 jeden z zestawów XXL (do wyboru) w restauracji samoobsługowej „Mondial“ i jeden napój 

bezalkohol. 0,5 l 

 

 

 
  

  
 


