
Odlotowy LONDYN 
wylot z Katowic (3 noce, 4 dni, BB)

01-05.05.2018 (1900 zł)      03-06.05.2018 (1890 zł)  
10-13.05, 14-17.06, 06 -09.09, 13-16.09.2018 (1790 zł)  

Cena zawiera:
3 noclegi w hotelu *** w Londynie lub na przedmieściach Londynu z dogodnym połączeniem do centrum miasta

(pokoje 2- lub 3-os. z łazienkami), 3 śniadania,przelot do/z Londynu (lot kursowy liniami Wizz Air), opłaty
lotniskowe, mały bagaż podręczny (maks. wymiary 42x32x25 cm), opiekę pilota - przewodnika, ubezpieczenie KL,

NNW i bagażu.

Cena nie zawiera:
 (płatne na miejscu): transferów lotnisko-hotel-lotnisko, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, miejscowych

przewodników oraz biletów komunikacji miejskiej i podmiejskiej - ok. 120 funtów. 

Obligatoryjna opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł.
Dopłata do bagażu (cena ustalana przez przewoźnika, może ulec zmianie)

 
Dopłata do pokoju 1-os.: 390 zł.

Dopłata do 3 obiadokolacji: 250 zł.
Dopłata do transferu Kraków - lotnisko Pyrzowice - Kraków: 70 zł. 



PROGRAM WYCIECZKI  
1 dzień:
Zbiórka na lotnisku 2 godz. przed wylotem. Odprawa. Przylot do Londynu. Transfer busem lub autokarem do hotelu. 
Złożenie bagaży w hotelu. Przejazd do centrum. Zwiedzanie Londynu – spacer dzielnicą rządową obok Houses of 
Parliament z Big Benem, Parliamet Square, Opactwa Westminsterskiego, przez ulicę Whitehall, park św.Jakuba, 
przejście do Pałacu Buckingham, Piccadilly Circus ze słynnym Erosem, Leicester Square, China Town, Soho, Trafalgar 
Square z kolumną Nelsona do Galerii Narodowej. Powrót do hotelu. Nocleg.

2 dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie Londynu – katedra św.Pawła, gdzie księżna Diana i książę Karol brali ślub w 1981 roku, Teatr 
Globe, gdzie przeniesiemy się w czasy szesnastowiecznego Londynu, Tower of London ze wspaniałymi klejnotami 
królewskimi, Tower Bridge, spacer po City - finansowej dzielnicy Londynu. Czas wolny. Dla chętnych rejs statkiem po 
Tamizie. London Eye – dla chętnych przejażdżka największym na świecie kołem widokowym na wys. 135 m.Powrót do 
hotelu. Nocleg.

3 dzień:
Śniadanie. Dzień wolny lub dla chętnych wycieczka fakultatywna do Windsoru i Oxfordu. Przejazd autokarem lub 
busem do Windsoru. Zwiedzanie Windsor Castle: apartamenty królewskie, domek dla lalek królowej Marii z 1924 r., 
kaplica św. Jerzego. Przejazd autokarem do Oxfordu. Zwiedzanie miasta - wizyta w Christchurch College, gdzie były 
filmowane sceny do filmu Harry Potter i gdzie studiował Albert Einstein, spacer po mieście, czas wolny. Powrót 
autokarem lub busem do hotelu. Nocleg.

4 dzień:
Śniadanie. Wykwaterowanie i złożenie bagaży w hotelu. Zwiedzanie Londynu – Muzea w dzielnicy Kensington (do 
wyboru Muzeum Techniki, Muzeum Victorii i Alberta lub Muzeum Historii Naturalnej). Czas wolny lub dla chętnych 
zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych. Powrót do hotelu. Transfer autokarem lub busem na lotnisko. Odprawa. Przelot
do Polski.


