
 

 

 

             W i e l k a  B r y t a n i a                         

                      

              L o n d y n  

                              Termin: 18 – 23.09.2017 r.       
Zapisy u p. Ewy Kumor-Rudy 

 

1. dzień: Wyjazd w godzinach popołudniowych, nocny przejazd do Francji 

2. dzień: Calais - Dover: przejazd przez Eurotunel. Przyjazd do Londynu. GREENWICH 

- spacer po parku oraz zwiedzanie Królewskiego Obserwatorium Astronomicznego 

(południk „0”). Zwiedzanie największych muzeów Londynu: British Museum, Muzeum 

Historii Naturalnej, Muzeum Techniki, Muzeum Wiktorii i Alberta, Hyde Park, Harrods - 

jeden z najsłynniejszych ekskluzywnych domów towarowych w Londynie. 

Zakwaterowanie u rodzin angielskich, obiadokolacja, nocleg. 

3. dzień: Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Londynu: Pałac Buckingham – zmiana warty, 

Katedra św. Pawła, City, Westminster Abbey, Parlament, Big Ben, National Gallery, 

Trafalgar Square, Covent Garden, Soho, Leicester Square. Obiadokolacja i nocleg. 

4. dzień: Śniadanie. Przejazd do Oxfordu - najstarszy anglojęzyczny uniwersytet na 

świecie. Obok Cambridge, najbardziej renomowana uczelnia w Wielkiej Brytanii. 

Następnie przejazd do Windsoru – zwiedzanie Zamku. Powrót na kolację i nocleg. 

5. dzień:  Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Londynu: Madame Tussauds, Soho – Piccadilly 

Circus, Whitehall, National Gallery, West End i China Town, Tower of London, Doki św. 

Katarzyny, Tower Bridge. Przejazd do Folkestone i powrót przez Eurotunel do Calais. 

Bezpośredni przejazd do Polski. 

6. dzień: Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.  
 

 

 

    Cena:  1180 zł (dla grupy powyżej 47 os. do 55 os. płacących + 4 opiekunów) 

                     1150 zł (dla grupy 44 os. płacących + 4 opiekunów) 

                                                 1230 zł (dla grupy 40 - 43 os. płacących + 4 opiekunów) 

 

Świadczenia: 
 komfortowy autokar (DVD, WC, barek, nagłośnienie, klimatyzacja, rozkładane fotele) 

 opieka pilota na całej trasie przejazdu 
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BIURO PODRÓŻY „KORMORAN” s.c. 

46-300 OLESNO, UL. JARONIA 3/1  POLAND 

tel.  034 - 350 53 30;  31        fax  034 - 350 53 32 

0602-726 814;    0602-505 615;   NIP 576-10-13-906 

BSK S.A. O / Olesno 85105011711000000500669460 

e-mail: biuro@kormoran.net.pl 

www.kormoran.net.pl 
 

http://www.andretour.pl/dictionary/13,kraj/word_id/53,wielka-brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_w_Cambridge
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania


 ubezpieczenie KL i NNW do 10.000 € 

 2 przejazdy przez Eurotunel, 

 3 noclegi u rodzin angielskich (zakwaterowanie na terenie Londynu; pokoje 2-3-4-osobowe) 

 3 śniadania, 3 obiadokolacje 
 

Dodatkowo płatne: bilety wstępu, przewodnicy lokalni, przejazdy metrem w Londynie 

- ok. 50 – 80 £ (w zależności od miejsc, które będzie zwiedzała grupa) 
 

Cena obejmuje osoby do 17 roku włącznie, osoby od 18 roku życia płacą o 200 zł więcej 

Cena częściowo uzależniona jest od terminu wycieczki oraz od kursu funta brytyjskiego.  

Informacje dodatkowe: 

- wstępy do zwiedzanych obiektów, opłaty za przewodników miejscowych oraz bilety  

  na metro płatne indywidualnie (ok. 50-80 GBP w zależności od wyboru miejsc, do których    

  grupa wchodzi do środka)   

- szczegółowy program i kolejność zwiedzania ustala pilot 

- program można dowolnie zmieniać.  

 
 
Można zaplanować np. zwiedzanie Oxfordu według następującego programu : 
CHURCH COLLEGE, CHRIST CHURCH CATEDRAL, CARFAX TOWER (panorama Oxfordu), NEWTON 
COLLEGE. Podczas zwiedzania czas wolny na zakup pamiątek, prowiantu. Powrót na kolację i nocleg. 
 
 
INFORMACJE PRAKTYCZNE: 

 Trasa przejazdu: Niemcy, Belgia, Francja; czas przejazdu: ok. 22-26 godz. (uzależniony od sytuacji na 
przejściach granicznych). 

 Niezbędne wyposażenie: okulary przeciwsłoneczne + nakrycie na głowę (kapelusz, czapka) + wygodne 
obuwie + parasol lub pelerynka przeciwdeszczowa + mały plecak (na schowanie ewentualnego prowiantu i 
folderów ze zwiedzanych obiektów) + dobry humor i oczywiście paszport! 

 Wyżywienie: śniadanie –  np. grzanki, dżem, ser lub wędlina, zimne mleko + płatki kukurydziane lub muesli; 
kolacja – ciepłe danie np. mięso, ziemniaki, surówka, deser, napój. Sugerujemy osobom, którym nie wystarczą 
przedstawione posiłki zabezpieczenie pieniędzy na dodatkowe posiłki lub zabranie niektórych produktów z 
Polski - ponieważ Londyn jest jednym z najdroższych miast europejskich (najlepiej w formie drobnej przekąski 
typu batony, ciastka, chrupki).    

 Prosimy o zaznaczenie  o występowaniu np. alergii (np. na produkty żywnościowe lub zwierzęta domowe – 
większość rodzin angielskich u których grupa będzie zakwaterowana posiada psy lub koty) oraz 
poinformowanie o ewentualnym wegetarianizmie celem przygotowania odpowiedniego menu. 

 Szczegółowy program zwiedzania ustala pilot-przewodnik. Pilot nie oprowadza wewnątrz obiektów i po 
muzeach. 

 Orientacyjne ceny: napój typu Cola, Pepsi 0,3 l – ok. 1 GBP; kawa, herbata  - ok. 1,5 GBP; frytki – ok. 1,5 GBP; 
sandwich – ok. 2,5 GBP; zestaw w Mc Donald’s – ok. 3,5 – 5 GBP; znaczek na kartkę do Polski – ok. 0,60 GBP; 
widokówka - ok. 0,40 – 1 GBP. 

 Biuro nie odpowiada za ewentualną odmowę wjazdu do Wielkiej Brytanii!  
 

 


