Wycieczka do Londynu i Brukseli!
Informacje o wycieczce można uzyskać u p. A. Fijałkowskiej - sala A28 oraz p. K. Sykały sala A29.

LONDYN – BRUKSELA 6 DNI
Termin: 02.03 -07.03.2020
Londyn – kosmopolityczna stolica Wielkiej Brytanii, ponad 8 - milionowa metropolia położona nad
Tamizą. Jest jednym z najważniejszych, najbardziej atrakcyjnych i największych miast świata.
Londyn jest pełen zabytków, muzeów, wspaniałych, historycznych budowli, eleganckich restauracji i
ekskluzywnych butików, które przyciągają rocznie około 30 mln turystów z całego świata. Cały
Londyn to mozaika sprzeczności, zabytkowe budowle obok współczesnych budynków o osobliwych
kształtach, tradycyjne autobusy piętrowe i czarne taksówki kontrastujące z nowoczesnym metrem.
Bruksela – siedziba instytucji unijnych oraz stolica Belgii. Jest miastem dwujęzycznym – używa się
tu francuskiego i walońskiego, a w całej Belgii używa się aż 4 języków. Belgia znana jest z czekolady,
a Bruksela jest zdecydowanym faworytem, jeśli chodzi o czekoladowe przyjemności podniebienia.
To trzeba zobaczyć, tu trzeba przyjechać!
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień
Zbiórka uczestników w Piotrkowie Trybunalskim. Przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię do
Francji.
2 dzień
Przeprawa przez Kanał La Manche. Przyjazd do Greenwich - tutaj znajduje się dawne astronomiczne
Obserwatorium Królewskie oraz południk zerowy. Spacer po parku w Greenwich. Następnie
przejażdżka London
Eye – największym diabelskim młynem na świecie, który pozwala w spektakularny sposób zapoznać
się z 55
najsłynniejszymi atrakcjami Londynu w zaledwie pół godziny. Przejazd komunikacją miejską na
miejsce spotkania
z rodzinami. Około godz. 19:00 spotkanie z rodzinami angielskimi, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu rozpoczynamy zwiedzanie Londynu. Zobaczymy między innymi: Westminster Abbey –
miejsce
koronacji i spoczynku królów Anglii oraz pochówku wielu słynnych osób, m. in. Karola Dickensa,
Isaaca Newtona,
Karola Darwina (z zewnątrz). Spacer koło Big Bena i Parlamentu, 10 Downing Street – rezydencja i
biuro
premierów brytyjskich, budynek Gwardii Królewskiej, Buckingham Palace, St. Jame’s Park,
Piccadilly Circus,
Trafalgar Square z kolumną admirała Nelsona. Wizyta w Muzeum Historii Naturalnej, najbardziej
znane i
najciekawsze muzeum Londynu, w którym zgromadzono ponad 70 mln eksponatów z całego świata.

Wieczorem
kolacja i nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu spacer po najstarszej części miasta: katedra Św. Pawła – najbardziej znany kościół
anglikański w
Wielkiej Brytanii (z zewnątrz), spacer przez Millenium Bridge do Teatru Szekspirowskiego Globe.
Zwiedzanie
panoramiczne Tower of London – londyńskiej twierdzy –więzienia. Tower Bridge – najpopularniejszy
most
zwodzony Londynu. Następnie Oxford Street, gdzie znajduje się ponad 300 sklepów, Piccadilly
Circus z figurką
Erosa dzielnica Chinatown. Wieczorem kolacja i nocleg.
5 dzień
Po śniadaniu żegnamy się z goszczącymi nas rodzinami, opuszczamy kwatery, otrzymujemy suchy
prowiant na
drogę. Przejazd komunikacją miejską do centrum. Wizyta w British Museum ze zbiorami
bezcennych kolekcji i
skarbów świata. Żegnamy się z Londynem i jedziemy w kierunku Kanału La Manche. Po drodze do
kraju wizyta w
Brukseli, m.in.: stare miasto, Grand Place, symbol Brukseli: Maneken Pis, Dzielnica Europejska.
Nocny
przejazd przez Niemcy w kierunku Polski.
6 dzień
Przyjazd na granicę Polski około godz. 7:00. Powrót do Piotrkowa około południa.
CENA: 1120 zł od osoby
Zaliczka 400 zł – płatna do 27 listopada 2019
Pozostała kwota 720 zł – płatna do 31 stycznia 2020
UWAGA: Młodzież w wieku 18 lat i powyżej dopłata 80 zł od osoby.
CENA IMPREZY OBEJMUJE:
Przejazd autokarem oraz przeprawę przez Kanał La Manche Eurotunelem ; 3 noclegi zakwaterowanie u rodzin angielskich
(pok. od 2- do 4-osobowych) Wyżywienie: 3 śniadania, pakowany lunch (kanapki, owoc, batonik,
napój), 3 kolacje opiekę
pilota, program turystyczny jak wyżej; Ubezpieczenie Signal Iduna KL 20000 euro NNW 15000 zł,
bagaż 1000 zł, TFG
DODATKOWO PŁATNE:
Pakiet do realizacji programu: 55 GBP (bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, bilety komunikacji
miejskiej, zestaw
słuchawkowy Tour-Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki.
Wymagane posiadanie paszportu ważnego co najmniej 3 miesiące od daty zakończania podróży.

