
BRUKSELA I LONDYN  

Termin: marzec/kwiecień 2012                                    CENA: 1395 zł 

PROGRAM RAMOWY:                                       

1 DZIEŃ  

wyjazd z ustalonego miejsca w umówionych godzinach. Przejazd przez Niemcy, Holandię,  do Belgii. 
 

2 DZIEŃ  - przyjazd do stolicy Belgii - BRUKSELI będącej jednocześnie stolicą wspólnorynkowej Europy. Zwiedzanie miasta m.in.: 

Górne Miasto - Pałac Królewski; Pałac Sprawiedliwości; Dolne Miasto - Grand Place - jeden z najpiękniejszych placów Europy; 

zabytkowe kamieniczki; Ratusz; fontanna Manneken Pis. Możliwość zwiedzania Parlamentu Europejskiego. Obiadokolacja 

w restauracji typu fast-food. Przejazd na nocleg  do Francji.    
 

3 DZIEŃ – śniadanie. Przekroczenie kanału La Manche (prom lub eurotunel).  Następnie przejazd do centrum LONDYNU  

i zwiedzanie National History Museum – jednego z najciekawszych muzeów Europy, gdzie znajdują się ekspozycje pokazujące 

bogactwo świata roślin i zwierząt na przestrzeni dziejów; Muzeum Nauki - gdzie zgromadzone są eksponaty przedstawiające świat 

nauki i techniki (możliwość dokonywania różnych eksperymentów). Następnie przejazd do Imperial War Museum. Obiadokolacja 

w restauracji typu Fast-Food. Nocleg w schronisku młodzieżowym lub hotelu typu F1.  
 

4 DZIEŃ – śniadanie. Następnie przejazd do centrum LONDYNU, zwiedzanie: słynne Muzeum Figur Woskowych Madame 

Tussaud’s. Przejazd do dzielnicy CITY zwiedzanie:  Katedra św. Pawła (z zewnątrz),   Tower of London - słynne byłe więzienie, 

obecnie miejsce w którym można zobaczyć m.in. brytyjskie insygnia królewskie. Obiadokolacja w restauracji typu Fast-Food. Nocleg 

w schronisku młodzieżowym lub hotelu typu F1.  
 

5 DZIEŃ  po śniadaniu przejazd do WINDSORU – zwiedzanie największego zamieszkałego zamku świata, m.in. apartamenty 

królewskie, domek dla lalek królowej Mary. Przejazd do OXFORDU, zwiedzanie najstarszego miasta uniwersyteckiego na terenie 

Anglii. Obiadokolacja w restauracji typu Fast-Food. Nocleg w schronisku młodzieżowym lub hotelu typu F1.  
 

6 DZIEŃ -  po śniadanie całodzienne zwiedzanie LONDYNU: London Eye, budynki Parlamentu ze słynną wieżą zegarową na której 

zawieszony jest symbol Londynu – dzwon Big Ben, Westminster Abbey, Whitehall, Downing Street, Budynki gwardii konnej, 

St. James’s Park, Buckingham Palace, The Mall. Trafalgar Square, National Gallery, Leicester Square. Powrót  do autokaru 

w godzinach wieczornych. Przejazd do Dover – przeprawa promowa (lub eurotunelem) do Calais. 
 

7 DZIEŃ – przejazd przez Francję, Belgię, Holandię i Niemcy do Polski. Powrót w godzinach popołudniowych. 

 

Cena wycieczki obejmuje: 

- przejazd autokarem z barkiem, dvd, wc, klimatyzacją; 

- 4 noclegi – 1 na terenie Francji w hotelu typu F1, 3 w schronisku młodzieżowym lub hotelu typy F1; 

- 4 śniadania kontynentalne,  4 obiadokolacje  w restauracjach typu fast-food; 

- ubezpieczenie NNW i KL; 

- przeprawy promowe Calais – Dover - Calais lub Eurotunel; 

- opieka pilota. 

 

UWAGA! Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i przejazdów komunikacją miejską Każdy z uczestników 

zobowiązany jest obligatoryjnie przygotować: 80 GBP (osoby do 16 lat) lub 90 GBP (osoby pow. 16 lat) - kwota ta obejmuje 

przejazdy autokarem w centrum miasta, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przejazdy środkami komunikacji miejskiej (metro). 

Pilot nie oprowadza po wnętrzach zabytków i po muzeach. Istnieje możliwość wynajęcia przewodników lokalnych. Cena skalkulowana 

dla grupy: 44 os płatnych + 4 opiekunów. 

 

 


