
WYCIECZKA SZKOLNA 

ANGLIA, LONDYN 
 

1 dzień 
Zbiórka uczestników wycieczki, przekroczenie granicy, bezpośredni  przejazd w 
kierunku Wielkiej Brytanii. 
2 dzień  
Przejazd nocny przez Niemcy, Holandię, Francję. Przyjazd do Calais w godzinach 
porannych, przeprawa Eurotunelem do Folkestone w Anglii. Przyjazd do 
Londynu (ok. południa), zwiedzanie (pieszo + metro): Opactwo Westminster, 
które od wieków jest miejscem koronacji królewskich. Budynek Parlamentu i 
tuż obok niego słynna  wieża zegarowa Big Ben oraz London Eye, z którego 
można podziwiać panoramę Londynu, Pałac Buckingham. Następnie spacer 
przez Piccadilly Circus w kierunku Trafalgar Square z kolumną admirała 
Nelsona. Następnie wizyta w Galerii Narodowej. Przejazd do miejsca 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.  
3 dzień 
Śniadanie,  przejazd do centrum. Zwiedzanie The Tower of London – słynna 
budowla, która w swej historii była fortecą, pałacem i więzieniem. Królewski 
Skarbiec, w którym można podziwiać największy brylant świata, oraz most 
zwodzony Tower Bridge, Katedra św. Pawła z drugą co do wielkości kopułą na 
świecie (117 m wysokości). Następnie rejs po Tamizie do Greenwich i wizyta na 
południku 0, spacer po parku. Powrót do miejsca zakwaterowania, 
obiadokolacja, nocleg.  
4 dzień 
Śniadanie, przejazd do centrum, przejście przez Hide Park do Kensington 
Gardens, gdzie zobaczymy królewską rezydencję - Kensington Palace.  Wizyta 
w Muzeum Nauki, mieszczącym się w sąsiedztwie innych muzeów przy 
Exhibition Road. To jedno z najbardziej pasjonujących muzeów. Możemy tu 
przeżyć symulowany wybuch wulkanu, a w części „Welcome Wing” przenieść się 
w przyszłość. Proponujemy również zwiedzić Muzeum Historii Naturalnej - to 
70 milionów eksponatów, z takich dziedzin nauki jak: botanika, entomologia, 
mineralogia, paleontologia i zoologia lub Muzeum Wiktorii i Alberta – 
największe muzeum sztuki i rzemiosła artystycznego w Londynie, gdzie można 
zobaczyć m.in. rysunki, rzeźby, fotografie, książki, tkaniny, wyroby ze szkła i 
metalu. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.  
5 dzień 
Śniadanie. Spacer po jednej z najdroższych ulic Londynu - Oxford Street ze 
słynną dzielnicą handlową Soho, wizyta w chińskiej dzielnicy – Chinatown. 
Następnie wizyta w Muzeum Brytyjskim to jedno z największych na świecie 
muzeów historii starożytnej. Powrót do autokaru i wyjazd z Londynu w drogę 
powrotną  (w godzinach popołudniowych), przeprawa na kontynent. Przejazd 
nocny przez Francję, Holandię i Niemcy. 
6. DZIEŃ  
Przyjazd do Polski, zakończenie wycieczki. 
 
Cena: 1395 zł /os  - min. 45 os. płacących 
            1495 zł /os  -  min. 40 os. płacących 
             
Cena obejmuje:  
- przejazd komfortowym autokarem (wc, dvd,  klimatyzacja, barek),  
- opłaty drogowe, autostrady, parkingi, podatki, przeprawa,  
- opiekę licencjonowanego pilota na całej trasie,  
- noclegi wg programu (hotel lub hostel, pokoje wieloosobowe) 
- wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje (napoje płatne dodadkowo),  
- ubezpieczenie NNW i KL, 
- 3 opiekunów gratis, dodatkowy opiekun ½ ceny. 
 
Do podanej ceny należy doliczyć dopłatę związaną z miejscem wyjazdu grupy z Polski 
[Oława – 25 zł]. Termin wyjazdu do uzgodnienia. 
 
Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów (Westminster Abbey, Katedra Św. Pawła, 
Tower of London) + przejazdy metrem - płatne dodatkowo ok. 45 GBP. 
Opcjonalnie – rejs po Tamizie ok. 7,50 GBP 
 

 

 
 

Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, 
 45-015 Opole, Rynek 8,  

tel.: +48 (77) 441-15-15  
www.sindbad-turystyka.pl 


