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WYCIECZKA  LONDYN- 7 DNI 
 
Warszawa- Greenwich- Londyn- Warszawa     
 
Termin: 21-27 Luty 2015                                                  
 
PROGRAM RAMOWY WYCIECZKI: 
 
 
Dzień 1: 21.02.2015 
Zbiórka pod uczelnią w godzinach wieczornych i przejazd przez Niemcy, Belgię, Francję do Wielkiej Brytanii. 
                                                                                                                                        
Dzień 2: 22.02.2015 
W godzinach popołudniowych, przyjazd do Greenwich - południk zerowy, wpisanego na listę UNESCO, spacer po parku, wizyta w 
obserwatorium astronomicznym oraz zwiedzanie Narodowego Muzeum Morskiego, w którym można zobaczyć między innymi 
przedmioty wyłowione z Titanica. Zakwaterowanie w hostelu w centrum Londynu , czas wolny.  Nocleg. 

 
Dzień 3: 23.02.2015  
Po śniadaniu całodzienna wizyta na targach kosmetycznych (transport komunikacją miejską). Targi PROFESSIONAL 
BEAUTY to jedno z najważniejszych  wydarzeń targowych dla profesjonalistów z branży kosmetycznej, organizowane 
cyklicznie od wielu lat. Ta wyjątkowa impreza o charakterze edukacyjnym i biznesowym stanowi jedyną w swoim 
rodzaju platformę komunikacyjną. To tu, największe światowe firmy (ponad 600 ) prezentują najnowsze trendy, produkty 
i zabiegi. Czas wolny, nocleg. Dla chętnych wieczorny spacer po Londynie, wizyta w pubie. 
 
Dzień 4: 24.02.2015 
Po śniadaniu wizyta na targach kosmetycznych Professional Beauty, po południu zwiedzanie British Museum - 
największego muzeum historii starożytnej w Europie, posiada siedem milionów eksponatów, przedstawiających 
niezwykle bogatą historię Londynu, Wielkiej Brytanii i świata. Są to przede wszystkim mumie, wazy, dzieła literackie, 
rzeźby. Czas wolny/ opcjonalnie wizyta w najsłynniejszym na świecie domu towarowym Harrods. Nocleg.  
 
Dzień 5. 25.02.2015  
Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie Londynu (komunikacją miejską): Pałac Buckingham i zmiana warty, spacer ulicą 
the Mall, Trafalgar Square - najsłynniejszy plac Wielkiej Brytanii, Downing Street z rozpoznawaną na całym świecie 
fasadą budynku nr 10, Parlament Square z Big Benem, London Eye- gigantyczny diabelski młyn , który jest świetnym 
punktem obserwacyjnym, Leicester Square nazywane jest londyńskim centrum kinematografii, China Town, Piccadilly 
Circus z ogromnymi telebimami i bilbordami w tle, spacer po Regent Street i Oxford Street, które znane są ze sklepów 
znanych marek oraz domów handlowych. Czas wolny na zakupy, nocleg.  
 
Dzień 6. 26.02.2015 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hostelu i zwiedzanie: London Bridge i Tower of London, Muzeum Figur Woskowych 
Madame Tussauds. Po południu wyjazd w kierunku Polski. 
 
Dzień 7. 27.02.2015 
Po południu przyjazd do Warszawy. 
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Zakwaterowanie: Hostel jest położony obok stacji metra Earls Court, 5 minut spacerem od centrum wystawowego 
Earl's Court i 15 minut spacerem od stadionu piłkarskiego drużyny Chelsea FC, Stamford Bridge. Hyde Park, Muzeum 
Historii Naturalnej oraz Muzeum Wiktorii i Alberta dzieli od hostelu 20 minut, a sklepy przy ulicy Knightsbridge – 15 
minut. W hostelu do dyspozycji gości jest kuchnia otwarta w godzinach 10.30-22.30, w której można samemu 
przyrządzać  posiłki. Zakwaterowanie w pokojach  4-6 osobowych ze wspólną łazienką na korytarzu (niektóre z nich 
mają w pokoju umywalkę).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CENA: 1150 PLN przy 45 płacących osobach 
              
Cena zawiera: 
4 x nocleg w hostelu, 3 x śniadanie kontynentalne (pieczywo, ser, dżem, kawa, herbata, masło, płatki), transport 
autokarem o podwyższonym standardzie, przeprawa przez Eurotunel/kanał La Manche,  ubezpieczenie KL/NNW  oraz 
opiekę pilota-przewodnika w czasie trwania całej wycieczki.  
 
Dodatkowo płatne: 
       Bilety wstępu 

 Greenwich: Muzeum i Obserwatorium 10 funtów/os. 

 London Eye i Madame Tussauds: od 40 funtów /os.(pakiet), jak oddzielnie to London Eye: od 18 funtów  
Madame Tussauds od  27 funtów( brak jest na chwilę obecna cennika na 2015 rok). 

Bilety komunikacji miejskiej: 37 funtów, ze studencką kartą międzynarodową ISIC 26 funtów  

 Obiadokolacje: od 6 do 12 funtów w pobliskich barach i restauracjach (istnieje możliwość przygotowania 
samemu posiłków, obok hostelu znajduje się supermarket) 

 
 

                                      Program zwiedzania może być dostosowany do preferencji zamawiającego. 
 
 
 
                                                        ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ. 

 


