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Wycieczka szkolna (5 dni)
LONDYN
(wersja podstawowa)

Termin: do ustalenia, cały rok

Cena: od 1190 PLN/os.

Londyn – stolica Wielkiej Brytanii, położona nad krętą Tamizą. Miejsce, w którym na każdym kroku
czekają na nas historyczne budynki, nowoczesne biurowce lub klimatyczne kawiarnie i restauracje.
Londyn to metropolia, w której zachowały się monumentalne budowle z czasów, gdy miasto było
sercem Imperium Brytyjskiego. A do tego jedyne w swoim rodzaju czerwone autobusy, budki
telefoniczne, księgarnie i małe sklepiki. Podczas naszej wycieczki do Londynu odwiedzamy też miejsca,
takie jak Dover czy Dunkierka.

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1. Wyjazd z Polski
Rano zbieramy się pod szkołą i jedziemy wygodnym autokarem w kierunku Wielkiej Brytanii – przez Niemcy, Belgię, Holandię, aż do Dunkierki.

Dzień 2. Prom do Dover i zwiedzanie Londynu
Rankiem docieramy do historycznej Dunkierki. Jemy śniadanie w postaci prowiantu i płyniemy promem do Dover. Możemy zobaczyć pojawiające
się w oddali klify, które im znajdują się bliżej, tym robią większe wrażenie. Z Dover jedziemy prosto do Londynu, a tam czekają na nas np.: Tower of
London, Tower Bridge, Katedra św. Pawła. Idziemy również na spacer po City – dzielnicy banków, sądów i giełdy. Podczas zwiedzania poruszamy
się po miescie komunikacją miejską. Po zwiedzaniu Londynu komunikacją miejską jedziemy zakwaterować się w hostelu. Samodzielnie
przygotowujemy obiadokolację (z zaopatrzenia zakupionego przez biuro), a potem idziemy spać.

Dzień 3. Drugi dzień w Londynie
Jemy śniadanie serwowane w hostelu i jedziemy dalej odkrywać Londyn. Spacerujemy obok London Eye. Podziwiamy budynek parlamentu i Big
Bena. Zwiedzamy opactwo Westminster Abbey. Przechodzimy słynną aleją Whitehall, przy której mieszczą się niemal wszystkie najważniejsze
instytucje rządowe kraju. Idziemy na Trafalgar Square z Kolumną Nelsona. Udajemy się pod Pałac Buckingham. Spacerujemy po Soho – dzielnicy
kin, teatrów, klubów, pubów i restauracji. Wieczorem udajemy się do hostelu na samodzielnie przygotowaną obiadokolację i nocleg.

Dzień 4. Ostatnia część zwiedzania Londynu i podróż do Dunkierki
Po serwowanym w hostelu śniadaniu, zabieramy bagaże i opuszczamy pokoje (wrócimy tu po południu, by skorzystać z kuchni i przygotować sobie
ciepły posiłek przed wyjazdem). Wyruszamy na dalsze zwiedzanie Londynu. Plan czwartego dnia ustalamy na miejscu – wiemy, co podobało nam
się najbardziej, czego jeszcze nie zobaczyliśmy i gdzie najbardziej chcielibyśmy pójść. Dzięki temu możemy sami zdecydować, do której części
Londynu się udać. Po południu jedziemy do hostelu, by skorzystać z kuchni i posilić się przed wyjazdem. Po samodzielnie przygotowanym posiłku
wyruszamy autokarem do Dover, a potem promem płyniemy do Dunkierki.

Dzień 5. Powrót do Polski. Z Dunkierki wracamy do Polski. Na miejsce zbiórki docieramy w godzinach popołudniowych.
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia obiektów.

Cena zawiera:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Przejazd autokarem o podwyższonym standardzie (TV+DVD, WC, klimatyzacja,
pasy bezpieczeństwa) w obie strony z obsługą 2 kierowców
Opłaty drogowe, parkingowe i wjazdowe
Opiekę licencjonowanego pilota, usługi polskojęzycznych przewodników
Bilety komunikacji miejskiej w Londynie
Zakwaterowanie - 2 noclegi w hostelu (pokoje 4-osobowe)
Wyżywienie zgodne z programem (2 śniadania, 1 prowiant 3 samodzielnie
przygotowywane obdiadokolacje z zaopatrzenia zakupionego przez biuro)
Udział kadry pedagogicznej (1 osoba / 15 uczestników)
Udział wybranego ucznia GRATIS w ramach programu Podróże Kształcą
Ubezpieczenie NNW i KL; TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny)
Podatek VAT

Cena nie zawiera: dobrowolnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji, biletów wstępu
do zwiedzanych obiektów, jednak wstęp do większości atrakcji, które planujemy odwiedzić, jest dla młodzieży szkolnej bezpłatny, wydatków
własnych i kieszonkowego

Inne warianty programu: Legoland, zwiedzanie wybranego miasta po drodze do Dunkierki, np. Berlina czy Brukseli
Naszym zdaniem: Londyn w wersji ekspresowej to wycieczka zaplanowana pod kątem optymalizacji kosztów. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie,
by przedłużyć wyjazd i „rozluźnić” program, lub dodać atrakcje na trasie przejazdu. Sugerowany wiek uczestników: 13+.
Zobacz więcej propozycji wycieczek na www.odyeseja.com.pl, zamów indywidualną wycenę lub złóż zamówienie dzwoniąc pod numer
+48 501 187 183 lub +48 (42) 640-21-80. Możesz też napisać do nas na adres: odyseja@odyseja.com.pl - Do zobaczenia na trasie!
Informacje o biurze: 93-428 Łódź, ul. Kierowa 7, NIP: 729-264-16-88 , REGON: 360756615, Rok założenia: 1990, Ubezpieczenie na rzecz klienta
SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. Koncesja Organizatora Turystyki Nr 363, Numer Konta: 62 1910 1048 2260 8398 0466 0001
Cena powyższej wycieczki została skalkulowana dla grup liczących minimum 45 pełnopłatnych uczestników, wyjazdu z centrum Polski i przy założeniu realizacji standardowego programu.
Zmiana ilości osób, świadczeń, programu, miejsca wyjazdu etc. może wpłynąć na cenę wycieczki, stąd powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.

