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ODKRYWAMY LONDYN! 6 DNI 
Trasa: Radom – Londyn – Radom 

 

 

     
 

Termin:   marzec 2019     

Cena:    1190 zł + 90 GBP (przy ilości 45 uczestników) 

Cena:    1250 zł + 100 GBP (przy ilości 40 uczestników) 

Zakwaterowanie: u rodzin brytyjskich goszczących po 3-5 uczniów. Rodziny 

odbierają uczniów wieczorem i odprowadzają rano na miejsce 

zbiórki. Rodziny zapewniają również całodzienne wyżywienie.  

Organizatorzy: Ewa Chabros, Monika Kleczewska, Łukasz Zawistowski 

   Biuro Podróży „Sun Tours” z siedzibą w Radomiu 

Cena zawiera: transport autokarem 

3 noclegi w Londynie 

3 śniadania, 3 obiadokolacje, 3 x suchy prowiant 

opiekę pilota 

ubezpieczenie KL, NNW 

Opłata 90/100GBP zawiera koszty realizacji programu oraz bilety wstępu: 

   rejs po Tamizie 

   Greenwich – bilet wstępu 

   Tower of London - bilet wstępu + audioguide 

   Stadion Wembley Arena – wejście z oprowadzaniem 

   Madame Tussaud’s – bilet wstępu  

London Eye – bilet wstępu 

2 bilety na transport po Londynie 

Uwaga: wszyscy uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny paszport lub dowód 

osobisty!!! 
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Program ramowy: 
1 Dzień   
Przejazd nocny w kierunku Wielkiej Brytanii.  
 
2 Dzień  
Przyjazd na miejsce. Zwiedzanie rozpoczniemy od dzielnicy Greenwich, gdzie spacerując poprzez 
Ogrody Królewskie dotrzemy do słynnego Royal Observatory oraz miejsca, gdzie przebiega 
południk 0 stopni. Wodną taksówką ruszamy w górę Tamizy aby dopłynąć do Tower of London – 
jednego z najlepiej zachowanych średniowiecznych zamków kolekcją klejnotów koronnych. 
Spacer po Tower Bridge. Dzień zakończymy na wysokości 160 metrów podziwiając panoramę 
miasta ze Sky Garden. Obiadokolacja i nocleg u rodzin goszczących. 
 
3 dzień 
Śnidanie. Przejście mostem Millenium Bridge do Globe Theatre nieodłącznie związanego  
z Williamem Shakespearem. Następnie spacer wzdłuż Tamizy poprzez Houses of Parliament oraz 
Big Bena, zwiedzanie panoramy Londynu na London Eye, przejście do Opactwa Westminster 
Abbey – miejsca koronacji członków rodziny królewskiej. Przejście słynną aleją Whitehall do 
Trafalgar Square z kolumną Nelsona, gdzie odwiedzamy National Gallery: Rafael, Leonardo, 
Rembrandt, Caravaggio, Van Gogh – wszyscy pod jednym dachem Galerii Narodowej. Spacer po 
Soho – dzielnicy kin, teatrów i restauracji do British Museum gdzie znajdują się najsłynniejsze 
zbiory przedstawiające historię starożytną m.in. marmury Elgina, kamień z Rosetty. Obiadokolacja 
i nocleg u rodzin goszczących. 
 
4 dzień 
Śniadanie. Spacer przez Pałac Buckingham, Hyde Park (gra terenowa/zajęcia), Harrods na 
Exhibition Road. Zwiedzanie najsłynniejszych obiektów Muzealnych fundowanych przez słynną 
parą królewską Wiktorię i Alberta. Muzeum Historii Naturalnej – jest rajem dla geografów, 
biologów, botaników, paleontologów. Następnie Muzeum Nauki i Techniki – to tutaj możemy 
zobaczyć wielkie osiągnięcia m.in. Watta i Stephensona z czasów Imperium Brytyjskiego. Przejazd 
na zwiedzanie jednej za świątyń futbolu jakim jest piłkarski stadion Wembley. Obiadokolacja  
i nocleg u rodzin goszczących. 
 
5 dzień 
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Gabinetu Figur Woskowych Madame Tussaud's. 
Wspaniała zabawa, podczas której będziemy mogli m.in. poznać  świat słynnych aktorów, 
sportowców, polityków, muzyków, aby następnie zagłębić się w tajemniczy świat Sherlocka 
Holmesa oraz przenieść się do świata znanego z serii Star Wars - dla chętnych. Osoby które się nie 
zdecydują na wejście będą miały czas wolny. Po zwiedzaniu wyjazd w drogę powrotną.  
 
6 dzień   
Powrót w miejsce wyjazdowe. 
 
UWAGI: Prezentowany program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.  
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