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LONDYN i okolice 
 
Termin – 29.04-06.05.2023. 
Cena – 1270 PLN + 400 GBP + 360 GBP 
 

 

LONDYN – HAMPTON COURT – OXFORD – BATH 
WINDSOR – STONEHENGE - BRIGHTON 

 

1.dzień – zbiórka na lotnisku w Krakowie o godzinie 4:00, wylot o godz. 06:00 z przesiadką 
w Monachium. Przylot do Londynu, przejazd do centrum miasta. Zwiedzanie Londynu: 
Houses of Parliament i Big Ben, Downing Street, Piccadilly Circus, Leicester Square, 
Trafalgar Square, Galeria Narodowa. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.  

2.dzień - po śniadaniu dalsze zwiedzanie Londynu: Tower of London czyli Pałac  
i Twierdza Jego Królewskiej Mości, budowla obronna i pałacowa monarchów Anglii; Tower 
Bridge - most zwodzony w Londynie nad Tamizą; rejs statkiem wycieczkowym po Tamizie; 
Opactwo Westminsterskie - najważniejsza, obok katedry w Canterbury i katedry św. Pawła  
w londyńskim City, świątynia anglikańska, miejsce koronacji królów Anglii i królów Wielkiej 
Brytanii. Powrót do hotelu, nocleg 

3.dzień - po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Hampton Court (pałacu z 
epoki Tudorów XVI w.) położonego w dzielnicy Richmond nad Tamizą. Następnie przejazd 
do Windsoru oraz wizyta w Kew Gardens czyli Królewskich Ogrodach Botanicznych 
wpisanych la Listę UNESCO. Dalszy przejazd do hotelu w okolice Oxfordu, zakwaterowanie 
i nocleg 

4.dzień - po śniadaniu przejazd wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Oxfordu, w którym 
siedzibę ma najstarszy uniwersytet w anglojęzycznym świecie. Następnie przejazd do Bath 
i objazd piętrowym autobusem pięknego miasta słynącego z wód termalnych oraz 
zwiedzanie rzymskich łaźni (UNESCO).  Przejazd w okolice Salisbury – Amesbury, 
zakwaterowanie w hotelu, nocleg 

5.dzień - po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Stonehenge, gdzie znajdują się 
tajemnicze, megalityczne kamienne kręgi wpisana na Listę UNESCO. Następnie przejazd 
przez malownicze wybrzeże południowej Anglii do Brighton. Chwila relaksu w słynnym 
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kurorcie. Wizyta w Royal Pavillion czyli letniej rezydencji Jerzego IV z przełomu XVIII i XIX 
wieku. Przejazd do hotelu w okolice Londynu, nocleg. 
 
6.dzień - po śniadaniu dalsze zwiedzanie Londynu: Greenwich – dzielnica Londynu, we 
wschodniej części miasta, na południowym brzegu Tamizy. Przebiega przez nią południk 
zerowy. Następnie wizyta w Muzeum Figur Woskowych założonym w 1835 przez Marie 
Tussaud.  Dalsze zwiedzanie centrum: Katedra Świętego Pawła, dzielnica City of London. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg 
 
7.dzień - po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd komunikacją miejską do 
centrum Londynu. Wizyta pod Pałacem Buckingham, a następnie czas wolny w centrum 
stolicy. Dla chętnych czas wolny na zakupy na Oxford Street. Dla pozostałych 
niezainteresowanych zakupami zwiedzanie miasta we własnym zakresie (np. Muzeum 
Brytyjskie lub Galeria Narodowa). Po południu transfer na lotnisko. Wylot z Londynu o godz. 
17:50, przesiadka w Monachium, przylot do Krakowa w późnych godzinach wieczornych. 
Zakończenie wyjazdu na Lotnisku Balice w Krakowie. 
 
 
 
 

Cena 1250 PLN + 400 GBP zawiera: 
 przelot samolotem rejsowym PLL LOT na trasie Kraków – Monachium – Londyn – 

Monachium – Kraków (Kraków wylot 06:00 – Londyn przylot 09:45; powrót Londyn 
wylot 17:50 – Kraków przylot 23:20), 

 bagaż 23 kg i 2 bagaże podręczne (8kg 55x40x23cm oraz 40x30x10cm), 
 przejazd komfortowym autokarem lub busem, transfery hotelowe, 
 6 noclegów w hotelach 2/3*, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, 
 6 śniadań kontynentalnych, 
 ubezpieczenie NNW i KL + bagaż, 
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Fundusz Pomocowy (COVID), 
 opiekę pilota na całej trasie. 

 
DODATKOWO PŁATNE: około 360 GBP  zbierane w autokarze przez pilota na początku 
wyjazdu na: 

 przewodników lokalnych, 
 wstępy do zwiedzanych obiektów, 
 rejs statkiem po Tamizie, 
 bilety komunikacji miejskiej, 
 taksy klimatyczne, 
 zestaw słuchawkowy audio-guide na całej trasie. 
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DODATKOWE INFORMACJE: 
 DOKUMENT OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS WYJAZDU: PASZPORT, 
 podana cena dotyczy grupy 25-osobowej, przy mniejszej grupie cena może 

wzrosnąć, 
 cena nie zawiera dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych (7 

PLN/dzień) ani ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy (5% ceny imprezy), 
 dopłata do pokoju 1-osobowego 150 GBP, 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wpłata zaliczki w wysokości 800 PLN na 

konto Organizatora, 
 Organizator zastrzega sobie prawo podwyższenia ceny imprezy przy wzroście kursu 

euro oraz przy wzroście ceny paliwa, 
 Organizator nie odpowiada za działania linii lotniczych na które Organizator nie ma 

wpływu m.in. odwołane przez przewoźnika lotniczego loty, zmiany dat i godzin 
wylotów – nie są one podstawą bezkosztowej rezygnacji z imprezy, 

 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik, jest ona ramowa i może ona ulec 
zmianie. 

 


