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Ramowy program 4 dniowego pobytu     
w Londynie. 

CENA 1350 ZŁ/OS + UBEZPIECZENIE +  BILET LOTNICZY + 
TRANSFER NA LOTNISKO 

 
 
 Dzień 1 

 przylot do Londynu, transfer z lotniska do hotelu, zakwaterowanie. 
 spotkanie z przewodnikiem, 
 przejazd do Greenwich, great London, przejście przez park w kierunku Królewskiego 

Obserwatorium Astrologicznego i południka zerowego zwanego”południkiem Greenwich” 
następnie spacer do XIX wiecznego klipera herbacianego Cutty Sark,który był niegdyś 
jednym z najszybszych żaglowców ,którym transportowano herbatę z Chin. 

 przejazd na punkt widokowy i podziwianie panoramy Londynu z 35 piętra.  
 kolacja 
 powrót do hotelu,  
  nocleg 

  Dzień 2 

 śniadanie, spotkanie z przewodnikiem 
 przejazd do Katedry Św. Pawła, która jest arcydziełem architektury i sztuki w stylu 

angielskiego baroku,spacer do Tower of London jednej z najpotężniejszych fortec 
średniowiecznej Europy,gdzie w jej murach znajdowało się  więzienie i arsenał. Swoją 
siedzibę miały tu również mennica królewska oraz archiwum. Znajdują się tutaj też klejnoty 
koronne z największym 530 karatowym diamentem.  

 rejs statkiem do London Eye, przejście pod Big Benem do Parlamentu ,następnie spacer pod 
Westminster Abby  (zwiedzanie wewnatrz)opactwa-miejsce koronacji, pogrzebów królów 
Anglii,opactwo słynie z kaplicy Raf-u oraz zakątku poetów gdzie znajdują się ich groby. 

 spacer przez Downing St do National Gallery w której zgromadzono jedne z największych na 
świecie zbiorów dzieł sztuki ,są  tutaj dzieła Tycjana,Botticellego czy Michała Anioła 
.zwiedzanie. 

 powrót do hotelu, nocleg 
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Dzień 3 

 śniadanie w hotelowej restauracji, spotkanie z przewodnikiem 
 przejazd pod Buckingham Palace zmiana warty, 
 przejazd do Coven Garden spacer do British Museum (zwiedzanie wewnątrz)jednego z 

największych muzeów na świecie gdzie mieści się 70 tys eksponatów. 
 przejazd metrem do Piccadylly Cirkus spacer przez Soho do Chinatown 
 kolacja w jednej z proponowanych restauracji. 
 powrót do hotelu, nocleg. 

Dzień 4 

 śniadanie w hotelowej restauracji, spotkanie z przewodnikiem 
 przejazd do Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds, gdzie możemy podziwiać figury 

woskowe znanych w świecie osobistości 
 czas na zakupy na jednej z najsłynniejszych ulic Londynu Oxford Street. 
 transfer na lotnisko. 

CENA ZAWIERA: 

 3 noclegi w hotelu/pokoje 2/3 osobowe/ 
 3 śniadania 
 3 obiadokolację 
 transfer : lotnisko/hotel/lotnisko 
 opiekę pilota i przewodnika 

 

      DODATKOWE OPŁTY: 

 bilet lotniczy od  250-300zł./55-60gbp/. 
 ubezpieczenie NNW  
 wstępy/przejazdy w Londynie: Westminster Abby /21gbp/, Trwer of London/21 

gbp/,Madamee Tussauds/32gdb/rejs statkiem po Tamizie/10gbp/,bilety na przejazdy 
8.10gbp dziennie. 


