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1370 PLN 

 
Dzień pierwszy 
Wylot z wyznaczonego lotniska w godzinach porannych. Przejazd na punkt widokowy -  podziwianie panoramy 
Londynu z 35 piętra. Przejazd metrem do Piccadylly Cirkus, spacer przez Soho, Chinatown do Coven Garden. 
Obiadokolacja. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg 
Dzień drugi 
Śniadanie. Przejazd do Katedry Św. Pawła -  arcydzieło architektury i sztuki w stylu angielskiego baroku. Spacer do 
Tower of London -  jednej z najpotężniejszych fortec średniowiecznej Europy, w murach której znajdowało się  
więzienie oraz arsenał; swoją siedzibę miały tu również mennica królewska oraz archiwum; znajdują się tutaj  także 
klejnoty koronne z największym 530 karatowym diamentem. Rejs statkiem do London Eye, przejście pod Big Benem 
do Parlamentu ,następnie spacer pod Westminster Abby – opactwem, miejscem koronacji oraz pogrzebów królów 
Anglii. Spacer przez Downing St do National Gallery, w której zgromadzono jedne z największych na świecie zbiorów 
dzieł sztuki, znajdują się tutaj dzieła Tycjana, Botticellego czy Michała Anioła. Obiadokolacja. Powrót do hotelu  
Dzień trzeci 
Śniadanie. Przejazd do zamku Windsor -oficjalnej poza londyńskiej rezydencji królowej, miejsca gdzie odbywa się 
większość królewskich bali i przyjęć. Przejazd autokarem do centrum elitarnej nauki w Oxford - uniwersytetu 
składającego się z 38 odrębnych College'y,  z których każdy ma swój bardzo odrębny charakter i których absolwenci 
nigdy nie mówią, że studiowali na Uniwersytecie Oxfordzkim! Małe alejki zabiorą Państwa do jednego z nich, 
pozwalając poczuć atmosferę, która nie zmieniła się zbyt wiele przez setki lat a  nawet sposób ubierania się na specjalne 
okazje pozostaje tu ten sam. Naturalnie zetkniemy  się też z historią  Harrego Pottera,  gdzie wiele scen było właśnie 
tutaj filmowanych. Ale to tylko dodatek do niesamowitej atmosfery miejsca, skąd 27 Premierów Wielkiej Brytanii 
rozpoczęło swoje kariery: obecna Theresa May, David Cameron, Tony Blair, Margaret Thatcher, Gordon Brown czy 
Harold Wilson. Powrót do Londynu. Obiadokolacja, nocleg 
Dzień czwarty 
Śniadanie, wykwaterowanie z  hotelu. Przejazd pod Buckingham Palace, udział w odprawie warty. Przejazd do 
Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds, gdzie będziemy podziwiać figury woskowe znanych osobistości lub 
czas wolny na zakupy na jednej z najsłynniejszych ulic Londynu Oxford Street. Transfer na lotnisko. Przelot do Polski 

 
CENA ZAWIERA:  

• zakwaterowanie  (pokoje 2, 3- osobowe) 

• wyżywienie  (śniadania + kolacje) 

• opiekę pilota oraz polskojęzycznego przewodnika 

• pełne ubezpieczenie KL – 10 000 euro, NNW – 15 000, CP (ubezpieczenie od chorób przewlekłych) 

• opłacone składki TFG w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 

CENA NIE ZAWIERA: 

• przelotu do Londynu  

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i atrakcji turystycznych zgodnie z decyzją grupy (ok. 80 GBP) 

• transportu miejskiego - bilet jednodniowy na wszystkie środki transportu (8,2 GBP/dzień) 
 

*program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

http://www.ak-sen.pl/
mailto:biuro@ak-sen.pl

