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BRUKSELA - LONDYN   

1 dzień  wyjazd z Pszczyny o godz. 20.00, przejazd nocny do Belgii 

2 dzień  przyjazd do Brukseli, po przyjeździe krótkie zwiedzanie miasta , mi. zabytkowe centrum 

z Grand Place i Domem Króla, symbole miasta – Manneken Pis oraz Atomium, siedziba 

Parlamentu Europejskiego. Obiadokolacja. Wieczorem przejazd do hotelu w Belgii, 

zakwaterowanie, nocleg. 

3 dzień  śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do Londynu (Eurotunel) Po przyjeździe przejazd 

do Greenwich – miejsca z południkiem zerowym, w drodze powrotnej rejs statkiem 

do dzielnicy Westminster. Zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum techniki. 

Następnie spacer po słynnej ulicy Oxford Street (1 godz czas wolny) Piccadilly Circus, 

Chinatown, Leicester Square, Covent Garden. Wieczorem obiadokolacja w dzielnicy 

chińskiej, a następnie przejazd do hotelu ETAP w okolicy Londynu, zakwaterowanie  

i nocleg. 

4 dzień  śniadanie, zwiedzanie Windsoru z przewodnikiem - symbolu monarchii i największego 

zamieszkiwanego zamku na świecie. Następnie wizyta w Galerii Figur Woskowych 

Madame Tussaud. Wieczorem wjazd i zwiedzanie najnowszej atrakcji- Londyńskie Oko. 

Obiadokolacja w centrum miasta. Wieczorem powrót do hotelu, nocleg. 

5 dzień śniadanie, przejazd metrem i zwiedzanie z przewodnikiem: Tower of London, Tower 

Bridge  (na trasie St Paul Cathedral. Następnie przejazd do dzielnicy Westminster 

z opactwem Westminsterskim, Big Ben,Parlament oraz spacer po ulicy Whitehall (Mouse 

of Parlament, 10 Downing Street) spacer po Trafalgar Square, Buckingham Palace. 

Obiadokolacja w restauracji. Po kolacji wyjazd w drogę powrotną.  

6 dzień  przyjazd do Pszczyny w godzinach wieczornych 

CENA:  1.375 zł/os (grupa 46 - 48 os)  1.415 zł/os (grupa 40 – 45 osób)  1.515 zł/os (grupa 35 – 39 osób) 

Cena obejmuje: 
- przejazd autokarem (toaleta, barek, rozkładane siedzenia, klimatyzacja, max. 48 miejsc)                                     

- przejazd Eurotunelem Francja - Anglia - Francja                                                                                         

- 3 noclegi,3 śniadania w hotelu ETAP na obrzeżach Brukseli i Londynu , pokoje 2, 3-osobowe 

z łazienkami            

- 3 obiadokolacje  w restauracjach zgodnie z programem                                                                                                                                       

- usługi licencjonowanego pilota-przewodnika (nie oprowadza wewnątrz obiektów) 

- ubezpieczenie NNW , KL i bagaż 

 Cena nie obejmuje: 

- wstępów do zwiedzanych obiektów, rejsu po Tamizie, lokalnych przewodników oraz przejazdów 

metrem - około  80 GBP/os. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności realizacji punktów 

programu 
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