Londyn – Oxford – Greenwich
Szlakiem Harrego Pottera i nie tylko
Wycieczka szkolna – 6 dni
Warner Bros Studio, London Eye, British Museum, Muzeum Historii Naturalnej, Parliament Square, Big
Ben, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Tower Bridge, Hyde
Park, Uniwersytet Oxford z biblioteką, peron 9 i 3/4, Greenwich

Zakwaterowanie
1 nocleg na terenie Niemiec lub Belgii oraz 3 noclegi w hotelu w Londynie w pokojach 2-6 os. z łazienkami

Wyżywienie
4 śniadania kontynentalne oraz 4 obiadokolacje.

Program wycieczki
Dzień 1
Zbiórka i wyjazd grupy w godzinach rannych. Przejazd do hotelu na terenie Belgii. Zakwaterowanie. Nocleg.
Tego dnia nie ma posiłków.
Dzień 2
Śniadanie. Przeprawa promowa, przejazd do Greenwich. Zwiedzanie Obserwatorium i przejście przez
południk „0”. Przejazd do Londynu. Zwiedzanie Londynu: Tower bridge, Tower of London. Obiadokolacja.
Nocleg.

Dzień 3
Śniadanie. Wycieczka do WARNER BROS STUDIO, w którym powstawały filmy o przygodach
HARRY'EGO POTTERA, powrót do Londynu. Spacer po dzielnicy rządowej City of Westminster:
Parlament i Big Ben, 10 Downing Street, St. James’s Park i pałac Buckingham. Spacer po Trafalgar Square i
Piccadilly Circus. Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 4
Śniadanie. Wycieczka do Oxfordu – spacer po historycznym uniwersyteckim mieście i zwiedzanie Biblioteki
Bodlejańskiej - jednej z najstarszych bibliotek w Europie. Powrót do Londynu. Zwiedzanie dworca
kolejowego King’s Cross, a dokładnie słynnego Peronu 9 i 3/4. Przejażdżka London Eye, największym
kołem młyńskim na świecie, z którego będziemy mogli podziwiać panoramę miasta z wysokości 135m.
Spacer południowym brzegiem Tamizy przez Katedrę Św. Pawła, widok na teatr The Shakespeare's Globe.
Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 5
Śniadanie. Wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie Londynu – wejście do British Museum ze zbiorami
bezcennych kolekcji i skarbów świata oraz wizyta w Muzeum Historii Naturalnej, jednym z
najciekawszych muzeów Londynu. Wczesna obiadokolacja. Przeprawa promowa. Powrót do Polski.

Dzień 6
Przejazd nocny przez Niemcy. Przyjazd o ok 18.00. Tego dnia nie ma posiłków.

Cena zawiera:
• przejazd autokarem i przeprawa promowa
• zakwaterowanie: 1 nocleg tranzytowy i 3 noclegi w hotelu w Londynie
• wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje
• opiekę pilota/przedstawiciela biura
• bezpłatny pobyt opiekunów
• usługę przewodnicką do 4 godz.
• ubezpieczenie NNW, KL, bagaż – Signal Iduna
• bogaty program zwiedzania
• koszt wstępów i rezerwacje do następujących obiektów (Obserwatorium w Greenwich, Biblioteka
Bodlejańska. Warner Bros Studio, London Eye, British Museum, Muzeum Historii Naturalnej) oraz
ewentualne bilety na komunikację miejską
•
podatek VAT, autostrady i parkingi oraz obowiązkową składkę na TFG.
Cena nie zawiera:
• wejść płatnych do innych obiektów wymienionych w programie a niezawartych w cenie
• dodatkowych posiłków
• napoi do obiadokolacji oraz wydatków własnych.
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
Opcje dodatkowo płatne:
•

ubezpieczenie od kosztów rezygnacji - może być zawarte w terminie najpóźniej 5 dni od daty
zawarcia umowy i wpłaty całości lub zaliczki uwzględniającej opłatę za ubezpieczenie – informacje
u Organizatora
Ogólne warunki ubezpieczenia: http://salutvoyages.pl/Ubezpieczenie/BezpiecznePodroze.pdf

•

ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób przewlekle chorych - może być zawarte w terminie
najpóźniej 5 dni od daty zawarcia umowy i wpłaty całości lub zaliczki uwzględniającej opłatę za
ubezpieczenie – informacje u Organizatora

•

4 packed lunch + ciepły posiłek w ostatnim dniu

Informacje dodatkowe:


Każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania przy sobie ważnej legitymacji oraz ważnego i
odpowiedniego dokumentu tożsamości, który uprawnia go do przekroczenia granicy z danym
państwem (odpowiednio paszport lub dowód osobisty). Dokument musi być ważny min. 30 dni od
daty zakończenia imprezy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw
Zagranicznych www.polakzagranica.msz.gov.pl



Zabronione są wszelkie przedmioty ostre (scyzoryki, noże, nożyczki), alkohol oraz wszelkie środki
odurzające.

Dane Biura:
Salut, ul. Zbożowa 13, 03-253 Warszawa. tel. (22) 614 33 02, e-mail: info@salutvoyages.pl
Biuro Podróży Salut - wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki prowadzony przez Marszałka
Województwa Mazowieckiego pod numerem 910 w zakresie organizowania imprez turystycznych w kraju i
w krajach europejskich.
Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna SIGNAL IDUNA o numerze M 516254.
Kontakt:
Aneta Prokopińska-Aubossu, tel. 512 45 40 40
Wilfried Aubossu, te. 663 764 362
nr konta w złotych:
MBank: nr 95 1140 2004 0000 3702 4407 3687

