
Londyn – Perła Tamizy + Warner Bros Studio

Program 6 dniowy autokarem

Warner Bros Studio, London Eye, rejs po Tamizie, British Museum, Parliament Square, Big Ben,
Westminster Abbey, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Tower Bridge, Hyde Park,

Katedra Św. Pawła wraz z Opactwem Westminsterskim

Zakwaterowanie
4 noclegi - 1 nocleg na terenie Niemiec lub Belgii oraz 3 noclegi w hostelu w Londynie w pokojach 4-6 os. z
łazienkami lub na przedmieściach Londynu w pokojach 2-3 os. z łazienkami. Możliwość również 
zakwaterowania u rodzin.

Wyżywienie
4 śniadania kontynentalne oraz 4 obiadokolacje. 



Przykładowy program wycieczki

Dzień 1
Zbiórka  i  wyjazd  grupy  w  godzinach  rannych.  Przejazd  do  hotelu  na  terenie  Niemiec  lub  Belgii.

Zakwaterowanie. Nocleg

Dzień 2

Śniadanie. Przeprawa promowa lub przejazd Eurotunelem. Dojazd do Londynu. 
Zwiedzanie Londynu zaczniemy od Westminster Abbey czyli Opactwa Westminsterskie. Zobaczymy też Big
Ben, Parliament Square, St Jame's Park i słynne London Eye. Obiadokolacja. Nocleg

Dzień 3

Śniadanie.  Wycieczka  do  WARNER  BROS  STUDIO,  w którym  powstawały  filmy  o przygodach
HARRY'EGO  POTTERA,  powrót  do  Londynu.  Spacer  po  Trafalgar  Square  i  Piccadilly  Circus.
Obiadokolacja.  Nocleg.

Dzień 4

Śniadanie.  Dalsze  zwiedzanie  Londynu:  Hyde  Park,  Green  Park,  Buckingham  Palace  -  zmiana  warty.
Wejście do British Museum. Rejs statkiem po Tamizie. Obiadokolacja. Nocleg.



Dzień 5

Śniadanie. Londyn – spacer południowym brzegiem Tamizy przez Katedrę Św. Pawła - St Paul’s Cathedral
obok Tower of London, widok na teatr The Shakespeare's Globe. Przejście na doki Św. Katarzyny. Wczesna
obiadokolacja. Wyjazd do Polski. Przeprawa promowa lub przejazd Eurotunelem. 

Dzień 6

Przejazd nocny przez Niemcy. Przyjazd o ok 18.00. 

Cena zawiera:
• przejazd komfortowym autokarem, przeprawa promowa lub przejazd Eurotunelem
• zakwaterowanie:  1  nocleg  tranzytowy  i  3  noclegi  w  hostelu w Londynie  lub  w  hotelu  na

przedmieściach Londynu
• wyżywienie: 4 śniadania,  4 obiadokolacje
• ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w terenie prowadzone przez nauczycieli (lub lektora

języka angielskiego zatrudnionego przez Biuro)
• opiekę i prowadzenie programu przez przedstawiciela Biura/pilota
• usługę przewodnicką do 4 godz.
• ubezpieczenie NNW, KL, bagaż – Signal Iduna
• bogaty program zwiedzania 
• koszt wstępów do następujących obiektów (Warner Bros Studio, rejs po Tamizie) oraz ewentualny

koszt biletów na komunikację miejską
•  podatek VAT, autostrady i parkingi, 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 pierwszego i ostatniego dnia wyjazdu 

http://salutvoyages.pl/Ubezpieczenie/BezpiecznePodroze.pdf

