WYCIECZKA SZKOLNA I WARSZTATY
JĘZYKOWE

LONDYN - MIASTA ANGLII 8 dni
1 dzień
Wyjazd z Krosna w godzinach południowych (13.00) Przejazd w kierunku Wielkiej Brytanii.
2 dzień
Przeprawa promowa Calais(Francja)- Dover (Wielka Brytania). Przyjazd do CANTERBURY.
Zwiedzanie katedry. Spacer po mieście. Zakwaterowanie u rodzin angielskich, obiadokolacja,
nocleg.
3 dzień
Śniadanie. LONDYN – zwiedzanie miasta: przejażdżka London Eye, spacer po
Westminsterze
(wejście do Westminster Abbey dla chętnych), Houses of Parliament, Big Ben, przerwa w St.
James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square, National Gallery, Piccadilly Circus.
Obiadokolacja, nocleg.
4 dzień
Śniadanie. Zajęcie językowe w szkole angielskiej w godzinach 09.00-12.00. W
godzinach
popołudniowych zwiedzanie miasta – Tower of London – słynne londyńskie więzienie ,
Kew Gardens – Królewskie Ogrody Botaniczne. Obiadokolacja, nocleg.
5 dzień
Śniadanie. Zajęcie językowe w szkole angielskiej w godzinach 09.00-12.00. W
godzinach
popołudniowych dalsze zwiedzanie Londynu - wizyta w Muzeum Historii Naturalnej
(symulator trzęsienia ziemi, galeria dinozaurów), Muzeum Techniki (eksponaty z różnych
dziedzin nauki i techniki). Obiadokolacja, nocleg.
6 dzień
Śniadanie. Zajęcia językowe w szkole angielskiej w godzinach 09.00-12.00. British
Museum
– największy skarbiec narodowy Wielkiej Brytanii. Hampton Court Palace – pałac Henryka
VIII. Relaks w ogrodach pałacowych i w żywopłotowym labiryncie ogrodowym.
Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień
Śniadanie. LONDYN – zwiedzanie miasta – Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds.
Rejs statkiem po Tamizie z Westminster do Greenwich. Zwiedzanie Królewskiego
Obserwatorium Astronomicznego. UWAGA: W tym dniu poruszamy się komunikacją
miejską.
Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przeprawa promowa Dover (W. Brytania) Calais (Francja).

8 dzień
Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
Cena przy grupie 35-40 pełnopłatnych osób – 1695 zł/osoba
Cena przy grupie 41-45 pełnopłatnych osób – 1620 zł/osoba
Cena zawiera:

 Przejazd autokarem lux, opłaty drogowe i parkingowe
 5 noclegów u rodzin angielskich – pokoje 2, 3, 4 osobowe
 5 śniadań, 5 pakowanych lunchy, 5 obiadokolacji (pobyt zaczyna się od obiadokolacji
w drugim dniu, kończy się śniadaniem w przedostatnim dniu + suchy prowiant na
drogę powrotną)

 Pilota-przewodnika realizującego program zwiedzania (pilot nie oprowadza wewnątrz
obiektów)

 Zajęcia językowe w szkole angielskiej (3 x 3 godziny)
 Ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
Cena nie zawiera:

 Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Bilety w większości przypadków będą
zamawiane on-line. Ceny zostaną podane wkrótce.

 Biletów komunikacji miejskiej – 1,60 GBP/bilet ulgowy.
 Pozostałych świadczeń ujętych w programie, a nie objętych ceną.
Cena została skalkulowana dla grupy 35-40 i 41-45 pełnopłatnych osób poniżej 18 roku życia.
W przypadku
mniejszej grupy i zmianie poszczególnych świadczeń cena może ulec zmianie. Polskojęzyczny
pilot-przewodnik
nie oprowadza wewnątrz obiektów. Przedstawiony program jest ramowy, kolejność zwiedzania
może ulec
zmianie.
Oferta została skalkulowana w oparciu o kurs 1 GBP – 5,2 PLN. Wzrost powyżej 5,4 PLN może
spowodować
wzrost ceny jednakże nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem wycieczki.
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