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Samolotowa wycieczka do LONDYNU – 6 dni 
 

 
 

Londyn, stolica Wielkiej Brytanii, to niesamowita mieszanka kultur, jedna z największych i najbardziej 
fascynujących metropolii świata, nie sposób się w niej nudzić! Miasto tysiąca możliwości, jedna z najciekawszych stolic 
świata, centrum kultury, sztuki, polityki, prawa i finansów. W 2012 r. gospodarz letnich igrzysk olimpijskich. Historia i 
tradycja, najnowsze trendy w modzie i muzyce tworzą tu harmonijną całość. 200 muzeów, 150 teatrów, 34 tys. 
sklepów oferuje najbardziej zróżnicowaną rozrywkę na każdym poziomie. Londyńskie muzea i galerie słyną z kolekcji 
światowej rangi unikalnych zbiorów.  

Zapraszamy na wycieczkę, gdzie w programie zawarte są wszystkie najważniejsze atrakcje turystyczne 
Londynu.  Życzymy udanego wyjazdu!!! 

 

Termin: 05.06 – 10.06.2020 
Cena: 2190 PLN  + cena biletu lotniczego PLN ok. 790 PLN* 

 
Dzień 1:  
O ustalonej godzinie zbiórka na lotnisku w Balicach. Spotkanie z pilotem wycieczki. Odprawa biletowo-bagażowo-
paszportowa. Wylot z Krakowa Balic o godz. 10.55, przylot do Londynu Stansted o godz. 12.20. Przejazd pociągiem 
Stansted Express do centrum miasta, następnie przejazd metrem do hostelu. Przywitanie się z Londynem, 
pozostawienie bagaży w hostelu. Spacer przez słynny Hyde Park – jeden z londyńskich parków królewskich, zajmujący 
obszar aż 390 akrów, od 1637 roku będący parkiem publicznym. Zobaczymy The Speakers Corners, będące 
tradycyjnym miejscem przemówień i debat, a także Marble Arch – oryginalną bramę do Pałacu Buckingham, która 
pełniła swoją funkcję niespełna 25 lat, ponieważ okazała się za wąska. Wizyta na Oxford Street. Zakwaterowanie w 
hostelu. Wieczorem obiadokolacja i nocleg. 
 
Dzień 2:  
Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie stolicy Wielkiej Brytanii, korzystamy z komunikacji miejskiej i poruszamy się 
metrem lub autobusem. W programie m.in.: Westminster Abbey, Big Ben, Parlament of Westminster, White Hall i 
Downing Street, a także Stajnie Gwardii Królewskiej, St. James Park, Buckingham Palace wraz z uroczystą zmiany 
warty. Następnie proponujemy spacer do Trafalgar Square, aby zobaczyć National Gallery, gdzie znajdują się dzieła 
malarskie wielu znanych artystów z lat 1250–1900, szczególnie popularne są „Słoneczniki” Vincenta Van Gogha. 
Wieczorem obiadokolacja i powrót na nocleg do hostelu. 
 
Dzień 3:  
Po śniadaniu przejedziemy na zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej, dysponujące ogromnymi zbiorami 
przyrodniczymi, które by ułatwić zwiedzanie, zostały podzielone na 5 głównych działów: botanika, entomologia, 
mineralogia, paleontologia i zoologia. Następnie udamy się do okazałego Muzeum Techniki, to interaktywne muzeum 
nauki i techniki zachwyca zawsze nie tylko dzieci, ale także i dorosłych. Wszystkie eksponaty można dotykać, 
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uruchamiać, a w wyznaczonych miejscach przeprowadzać doświadczenia – w formie zabawy można więc pogłębiać 
wiedzę o otaczającym świecie czy prawach fizyki. W zbiorach znaleźć można prototypy stworzone przez brytyjskich 
wynalazców, jak maszyny parowe, odbiorniki telewizyjne. Korzystamy z komunikacji miejskiej i poruszamy się metrem 
lub autobusem. Wieczorem obiadokolacja i powrót na nocleg do hostelu. 
 
Dzień 4:  
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Londynu, w programie m.in. London Eye (przejażdżka na  Londyńskim oku/kole), które 
znajduje się naprzeciwko Brytyjskiego Parlamentu, na południowym brzegu Tamizy, po drugiej stronie Westminster 
Bridge. Jest to jedna z najpopularniejszych atrakcji Londynu i największe na Świecie koło obserwacyjne, z którego 
rozpościera się niesamowity widok na całą panoramę miasta. Nazywane również bywa Millennium Wheel (Kołem 
Milenijnym) z uwagi na to, że było jednym z trzech dużych londyńskich przedsięwzięć powstałych z okazji końca XX 
wieku. Budowla ta została zaprojektowana przed Davida Marksa i Julię Barfield i uroczyście otwarta przez Tonego 
Blaira w ostatnią sylwestrową noc ubiegłego tysiąclecia. Ma ona 135 metrów wysokości i waży ok. 330 ton. Po 
południu wizyta w dzielnicach: Soho, Chinatown oraz Covent Garden (będzie możliwość zrobienia zakupów w 
robiącym ogromne wrażenie sklepie M&Ms – na ponad 35 000 metrów kwadratowych znajduje się świat M&M’S – 
ów, na ponad 4 piętrach można nabyć gadżety, słodkości, ubrania i inne atrakcje ze świata M&M’S – ów). Korzystamy z 
komunikacji miejskiej i poruszamy się metrem lub autobusem. Wieczorem obiadokolacja i powrót na nocleg do 
hostelu. 
 
Dzień 5:  
Po śniadaniu przejedziemy metrem do Piccadilly Circus, zwiedzimy British Museum, jest to jedno z najstarszych na 
świecie muzeów historii starożytnej. Znanymi eksponatami są Kamień z Rosety, egipskie mumie, Waza Portlandzka czy 
skarb Sutton Hoo. Jednak nie tylko liczne zbiory, ale i konstrukcja samego budynku może zachwycać. Szczególnie 
Wielki Dziedziniec, czyli zadaszony plac znajdujący się w centralnej części muzeum, który jest największym tego typu 
miejscem w Europie. Jego metalowo-szklana konstrukcja robi duże wrażenie. Następnie przejedziemy kolejką DRL 
przez dzielnicę szklanych domów Docklands do Greenwich, odbędziemy spacer na wzgórze, zobaczymy 
Obserwatorium i południk „0”. Wieczorem obiadokolacja i powrót na nocleg do hostelu. 
 
Dzień 6:  
Po śniadaniu wykwaterowanie z hostelu. Proponujemy ostatni spacer po mieście i pożegnanie się z Londynem. W tym 
dniu zobaczymy Katedrę św. Pawła, przejdziemy przez imponujący Millennium Bridge, aby zobaczyć  brytyjskie 
muzeum narodowe międzynarodowej sztuki nowoczesnej Tate Modern i dojść aż do Tower Bridge oraz Tower of 
London. Korzystamy z komunikacji miejskiej i poruszamy się metrem lub autobusem. Po południu odebranie bagaży z 
hostelu i przejazd metrem na stację Liverpool Street skąd pociągiem Stansted Express przejedziemy na lotnisko. Wylot 
z London Stansted o godz. 18.00, przylot do Krakowa o godz. 21.15, pożegnanie z pilotem i zakończenie wycieczki. 
 
Cena zawiera:  

 przejazd z lotniska do Londynu i z powrotem, pociąg Stansted Express;  

 transport komunikacją miejską po Londynie (metro lub autobus); 

 5 noclegów w hostelu  (pokoje wieloosobowe z łazienkami); 

 wyżywienie 2 x dziennie:  5 śniadań kontynentalnych raczej skromnych i 5 obiadokolacji serwowanych na 
mieście: pizza/makaron/kurczak z frytkami itp. plus napój; 

 opiekę polskojęzycznego pilota/przewodnika podczas całej wycieczki; 

 ubezpieczenie SIGNAL IDUNA KL (10 000 EUR) oraz NNW (7 000 PLN); 

 podatek VAT.  
Cena nie zawiera:  

 przelotu tanimi liniami lotniczymi Ryanair, bagażu rejestrowanego 20 kg, odprawy online ( ok.790 PLN); 

 kosztów realizacji programu zwiedzania tj.: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych 
przewodników, słuchawek, taksy klimatycznej, turystycznego funduszu gwarancyjnego (łącznie około 100 
GBP/osoby –  płatne u pilota);  
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 ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wycieczki (4,14 % ceny wycieczki), ubezpieczenie nie dotyczy biletu 
lotniczego, w przypadku rezygnacji kwota wpłacona na bilet lotniczy przepada; 

 wydatków własnych i świadczeń niewymienionych w ofercie. 
 

PROSIMY O ZABRANIE WAŻNEGO PASZPORTU, min. 6 miesięcy od daty powrotu z wycieczki. 
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLEJNOŚCI ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW. 

Oferta dla 40 uczniów + 3 opiekunów. 
 

*aktualna cena biletu lotniczego z dnia 07.11.2019 wynosi 790 PLN/osoby.  
Jak to w tanich liniach lotniczych bywa cena w każdej chwili może ulec zmianie. Nie ma możliwości rezerwacji.  

 
Warunki płatności: 

Zaliczka 900 PN w dniu zapisu. 
Dopłata do całości na miesiąc przed wycieczką. 

 
Opcja w hostelu ważna tylko do 20/11/2019 
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