Londyn klasycznie

Londyn klasycznie - 4 dni
Podróż samolotem

Dzień 1: Windsor
poranny przylot na lotnisko Londyn Stansted
przejazd do Windsoru – zwiedzanie miasta i
największego na świecie zamieszkałego zamku
wizyta w muzeum figur woskowych Madame
Tussauds
czas wolny
obiadokolacja
nocleg

Dzień 2: Londyn
śniadanie
całodzienne zwiedzanie Londynu: przejazd
przez City – dzielnicę biurowców, banków i
giełdy, zwiedzanie katedry św. Pawła,
będącej symbolem odrodzenia Londynu; to
klimatyczne miejsce pojawia się w wielu
filmach, m.in. w najnowszej części przygód
Sherlocka Holmesa, przejazd do twierdzy
Tower of London – zwiedzanie tego jednego z
najlepiej zachowanych średniowiecznych
zamków. Oglądanie kolekcji klejnotów
koronnych – zbioru najpiękniejszych i
najbardziej wartościowych klejnotów świata, a
następnie wnętrz Tower – budowli będącej w
ciągu swej długiej historii rezydencją
królewską, zbrojownią, więzieniem, miejscem
straceń, mennicą, spacer po słynnym
moście Tower Bridge, przejazd lub
przepłynięcie statkiem po Tamizie do
centrum miasta, przejażdżka podniebną
„karuzelą” London Eye, podziwianie panoramy
miasta „prawie” z lotu ptaka, przejście słynną
aleją Whitehall do Tafalgar
Square z kolumną Nelsona, następnie do
Piccadilli Circus, spacer po Soho – dzielnicy
kin, teatrów i restauracji
obiadokolacja
powrót do hotelu
nocleg

Dzień 3: Londyn
śniadanie
całodzienne zwiedzanie Londynu: spacer przez
elegancką dzielnicę Kensington, rzut oka na
Kensington Palace, posiadłość, w której
urodziła się i wychowała królowa Wiktoria, i w
której mieszkała Lady Diana po rozstaniu z
księciem Karolem, następnie przejście wzdłuż
Hyde Parku, Knightsbrigde i Brompton
Road, przy której mieści się słynny dom
towarowy Harrods, przejście pod Pałac
Buckingham, a następnie przez St. James’s
Park, Spacer obok Parlamentu i Big Bena, a
także opactwa Westminster Abbey – miejsca
koronacji członków rodziny królewskiej oraz
pochówku wielu słynnych królów, królowych i
innych znanych osobistości angielskich
obiadokolacja
powrót do hotelu
nocleg

Dzień 4: Londyn
śniadanie
wykwaterowanie z hotelu
przejazd do centrum miasta
dla chętnych wizyta w British Museum –
najstarszym muzeum świata (mieści się tu
największa kolekcja antyków na świecie);
alternatywnie czas wolny na Oxford Street
przejazd na lotnisko London Stansted
powrót do Polski

Cena ustalana indywidualnie na życzenie Klienta - zapytaj o cenę .

Cena objemuje
3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych,
hotele 3*
3 śniadania , 3 obiadokolacje
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW i KL, składka TFG
transport – transfer z i na lotnisko

Cena nie objemuje
napojów do obiadokolacji
biletów wstępów – w zależności od
wybranych do zwiedzania obiektów
dopłat do pokojów 1 osobowych
kosztów przelotu, które są zmienne w
zależności od wybranego terminu,
szacowany koszt przelotu to ok.500 zł w
obie strony oraz kosztów komunikacji
miejskiej ok. 45 £
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Uwagi : Istnieje możliwość wynajęcia systemu słuchawkowego Tour Guide.
Powyższy program jest propozycją, którą można modyfikować.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
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