
  
 

Angielska Zielona Szkoła 

Londyn - wycieczka lotnicza 5 dni 
zakwaterowanie u angielskich rodzin  

 

8.III. – 12.III. 2019 lub 15.III. – 19.III. 2019 
           (piątek – wtorek)              (piątek – wtorek)   

(data uzależniona od możliwości zakupu biletów lotniczych w korzystniejszej cenie) 

 
                                      

Dzień I  
 
 Przelot z lotniska Poznań-Ławica do Londynu (wylot godz. 06:40 – godzina może ulec zmianie)    
 Przejazd do centrum miasta, pozostawianie bagaży w przechowalni, zwiedzanie:  
 Zwiedzanie: Westminster Abbey, Big Ben i Parlament, Trafalgar Square, National Gallery,  

 Soho, Piccadilly Circus, London Eye (przejażdżka słynnym londyńskim kołem) 
      Przejazd metrem   na spotkanie z rodzinami, zakwaterowanie  
      Obiadokolacja u rodzin, nocleg 

Dzień II 
 

 Śniadanie u rodzin + suchy prowiant  
 Przejazd metrem do centrum Londynu - zwiedzanie: White Hall i Downing Street, 
 Stajnie Gwardii Królewskiej (zmiana warty konnej), The Mall, St. James’s Park, 
 Buckingham Palace (uroczysta zmiana warty), Muzeum Historii Naturalnej, Harrods  

 Przejazd metrem na spotkanie z rodzinami 
 Obiadokolacja u rodzin, nocleg 

 
Dzień III 

 

 Śniadanie u rodzin + suchy prowiant  
 Przejazd metrem do centrum Londynu - zwiedzanie c.d.: Katedra St. Paul’s z Galerią Szeptów,  
 wizyta w Twierdzy Tower, Tower Bridge, rejs statkiem po Tamizie, British Museum, 
 Przejazd metrem na spotkanie z rodzinami 

 Obiadokolacja u rodzin, nocleg  
 

Dzień IV 
 
 Śniadanie u rodzin + suchy prowiant,  

 Przejazd metrem do centrum Londynu 
 wizyta w angielskiej szkole   
 Madame Tussauds - niezapomniana przygoda w słynnym  muzeum figur woskowych 
 Hyde Park - The Speakers Corner  

 Oxford Street - czas wolny na zakupy (za zgodą rodziców) - m.in. Primark  
 Obiadokolacja u rodzin, nocleg   

 
Dzień V 

 
 

 Śniadanie + suchy prowiant, wykwaterowanie  
 Pożegnalny spacer po Londynie 
 Czas na zakupy 
 Przejazd na lotnisko w Londynie 

 Przelot z Londynu na lotnisko Poznań Ławica (wylot godz. 11:20 – godzina może ulec zmianie)  
 
 

 



  
 
Cena przy min.20 uczestnikach:  1240 zł/os.(zakwaterowanie, wyżywienie, przewodnik) 

                                                + ok.500 zł (samolot) +100 funtów brytyjskich (wstępy) 

 

 Cena zawiera:   

 zakwaterowanie u rodzin angielskich -4 noclegi u sprawdzonych rodzin angielskich  

 wyżywienie (4x śniadanie, 4x suchy prowiant, 4x obiadokolacja u rodzin) 

 opieka wykwalifikowanego polskojęzycznego pilota, transfery, realizacja programu 

zwiedzania, ubezpieczenie KL oraz NNW  

 100 funtów brytyjskich - kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów biletów 

wstępu, biletów na metro oraz opłat rezerwacyjnych biletu lotniczego  

 orientacyjny koszt przelotu w obie strony to ok. 400 -500 zł/os. Po zakupieniu 

biletów dla wszystkich uczestników cena zostanie uśredniona. 

 

      

Płatność za wycieczkę w ratach:  
 
I rata –   500 zł (bilet lotniczy) - do 26.X. 2018 r. (warunek realizacji wycieczki –min. 20 osób)  

II rata  – 300 zł – do 23. XI. 2018 r.  
III rata – 300 zł – do 14.XII. 2018 r.  
IV rata – 300 zł – do 11.I. 2019 r.  
V rata  – 340 zł –  do 8.II. 2019 r.  
 
Opłata za wstępy (100 funtów) pobierana będzie w dniu wycieczki. 
 
 

Uwaga! – Opłata za samolot (ok. 500 zł) - w przypadku rezygnacji uczestnika            

nie podlega zwrotowi!  

 

 
 
Zapisy wraz z I ratą, informacje dot. wycieczki – p. Barbara Górska    

 
 

Zasady kwalifikacji:  
 

1. kolejność zgłoszenia wraz z I wpłatą  
2. opinia wychowawcy  

 

 
 

 
 


