
 

 

 
 

Londyn – 5 dni 
(autokar)  

Termin: do ustalenia 

Grupa: minimum 40 osób – cena od 799 zł/ os. * 

* ceny sa ̨ uzalez ̇nione od liczebnos ́ci grupy, 
terminu i miasta wyjazdowego. 

 
Cena zawiera: 

• przejazd autokarem klasy LUX (dvd, barek, klimatyzacja,WC)  
• opieke ̨ pilota 
• 2 noclegi w okolicach Londynu ze s ́niadaniem 
• ubezpieczenie KL,NNW 
• ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny 

 
Dodatkowo płatne obowia ̨zkowo: 

• bilety, opłata przeowdnicka, opłat lokalnych, komunikacja miejska - 50 funtów/os. 

PROGRAM RAMOWY 

Dzien ́ 1 – Zbiórka przed szkołą.. Przejazd przez Polske ̨, Niemcy, Belgie ̨, Holandie ̨, Francje ̨. Przeprawa 
przez Kanał La Manche (tunel lub prom). 

Dzien ́ 2 - W godzinach dopołudniowych przyjazd do Greenwich, gdzie znajduje sie ̨ południk zerowy. 
Krótki spacer po parku dawnego Obserwatorium Królewskiego. Przejazd komunikacja ̨ miejska ̨ do 
centrum Londynu. Przejazd komunikacja ̨ miejska ̨ do dzielnicy Westminster gdzie zobaczymy m.in: 
Opactwo Westminsterskie – miejsce koronacji i spoczynku królów Anglii oraz pochówku wielu 
słynnych osób, m.in. Karola Dickensa, Isaaca Newtona, Karola Darwina (z zewna ̨trz), Parlament i 
Big Ben, 10 Downing Street – rezydencja i biuro premierów brytyjskich, budynek Gwardii 
Królewskiej, St. James’s Park i pałac Buckingham. Dla che ̨tnych moz ̇liwos ́c ́ przejaz ̇dz ̇ki London 
Eye, najwie ̨kszym diabelskim młynem na s ́wiecie, ska ̨d z wysokos ́ci 135 metrów roztacza sie ̨ najlepszy 
widok na panorame ̨ miasta (dodatkowo płatny). Czas wolny w okolicach Piccadilly Circus. Przejazd do 
hotelu komunikacja ̨ miejska ̨, zakwaterownie i nocleg (przyjazd do hotelu w póz ́nych godzinach 
wieczornych). 

Dzien ́ 3 - S ́niadanie i przejazd do centrum Londynu. Rozpoczniemy od Muzuem Historii 
Naturalnej – fascynuja ̨cego miejsca skrywaja ̨cego tajemnice naszej planety. Muzuem „wysta ̨piło“ w 
wielu filmach, takich jak „Harry Potter“, „Noc w Muzeum“, „ Paddington“. Po tej przygodzie obejrzymy 
jeden z najsłynniejszych domów towarowych na s ́wiecie Harrods, a naste ̨pnie przejadziemy na 
Trafalgar Square gdzie odbe ̨dziemy wizyte ̨ w Nationall Gallery w której znajduja ̨ sie ̨ m.in dzieła 
Van Gogha, Leonardo Da Vinci, Rafaela Santi czy El Greco. Godziny popołudniowe to czas 
zorganizowany na zakupy w okolicach Oxford Street i dzielnicy Soho. Powrót do hotelu 
komunikacja ̨ miejska ̨ w godzinach wieczornych. 

 



 

 

 

Dzien ́ 4 - S ́niadanie i przejazd do centrum Londynu komunikacja ̨ miejska ̨. Przyjazd do British 
Museum i zwiedzanie jednego z najwie ̨kszych na s ́wiecie muzeów historii staroz ̇ytnej, muzeum 
nieprzerwanie otwarte od 1759 roku zgromadziło bezcenne skarby dokumentuja ̨ce historie ̨ ludzkos ́ci. 
Rocznie jest odwiedzane przez ponad 5 milionów zwiedzaja ̨cych. Naste ̨pnie zwiedzanie najstarszej 
cze ̨s ́ci miasta (londyn ́skiego City). Na naszej drodze napotkamy m.in Katedre ̨ s ́w. Pawła, Most 
Milenijny, Tate Modern Gallery, Teatr Globe, dzielnice ̨ starych doków obecnie zagospodarowana ̨ przez 
sklepy i urokliwe kawiarnie. Na koniec naszego spaceru dotrzemy do Tower of London – byłego 
pałacu, a potem wie ̨zienia. Dla che ̨tnych wizyta w skarbcu, gdzie przechowywane sa ̨ insygnia 
koronacyjne oraz klejnoty królewskie (zwiedzanie ddatkowo płatne). Wizyta pod Tower Bridge. Czas 
wolny i wyjazd w droge ̨ powrotna ̨ do Polski. 

 

Dzień 5 – Powrót do szkoły około południa. 

 

Kontakt: 
szkoły@funclub.pl 
Agnieszka Kubczak – Melnik 694 458 186  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


