LATO 2017 – OBÓZ -wiek12-18 lat
ANGLIA Południowa-LONDYN -z

wycieczkami do Stonehenge, Portsmouth, Canterbury

Zakwaterowanie – ośrodek wypoczynkowy Comb Haven
w Hastings 4 *- położony na południowym wybrzeżu
Morza Północnego. Całoroczne mobile 6- 7osobowe )
standard I-kat.z łazienką, trzema sypialniami oraz salonem.
Każdy mobile home posiada ogrzewanie, kuchnię z pełnym
wyposażeniem. Na terenie kompleksu znajdują się: plaża,
boiska sportowe, basen kryty, plac zabaw dla dzieci,
urządzenia rozrywkowe.

Program obozu :

I -dzień  wyjazd z Polski ( Bielsko-B, Katowice, Opole, Wrocław, do
uzgodnienia z innych miast na trasie )
II -dzień  przyjazd do Brukseli – zwiedzanie miasta m.in.: Stare Miasto,
Katedra, Manneken Pis, Pałac Królewski, dodatkowo przejazd
metrem do Atiomium i zwiedzaniu parku „Europa w miniaturze”.
Nocleg w hotelu we Francji – obiadokolacja, nocleg.
III -dzień –
- śniadanie, przyjazd do Londynu – zwiedzanie (bez autokaru) : Tower of London jeden z najlepiej zachowanych zamków średniowiecznych z kolekcją klejnotów
koronnych- rezydencja królewska, mennica zbrojownia, więzienie, miejsce straceń,
dalej spacer po słynnym moście Tower Bridge Tetar Shakespeare'a The Globe Mist
Millenijny Katedra św Pawła, – CITY : dzielnica banków, sądów, giełdy . Przejazd na
wybrzeże East Sussex- zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
IV dzień –
 śniadanie zajęcia własne i edukacyjne, lunch, możliwość wyjazdu na Muzeum
„Yesterday's world” wypoczynek w ośrodku, obiadokolacja, nocleg .
V dzień –
- śniadanie+ prowiant, wycieczka do wycieczka do Portsmouth (Królewskie
Muzeum Morskie, legendarny okręt admirała Nelsona "Victory"), Stonehenge (słynne
kamienne kręgi z 2100 r. p.n.e.). Obiadokolacja i nocleg.
VI dzień –
 śniadanie + prowiant, wyjazd do słynnego nadmorskiego kurortu
Brighton (molo, Royal Pavillon) następnie do Newhaven ( nadmorska twierdza –
fort. Obiadokolacja i nocleg.
VII dzień –
 śniadanie – zajęcia własne lub edukacyjne lunch, obiadokolacja, nocleg .

VIII dzień –
 śniadanie+ prowiant, wycieczka do Canterbury (Katedra - siedziba Arcybiuskupa) oraz
Dover (zamek, klify kredowe) - powrót do Hastings na obiadokolację i nocleg.
IX dzień –
 śniadanie – zajęcia własne i edukacyjne, lunch, obiadokolacja, nocleg .
X dzień –
 śniadanie + obfity prowiant, wyjazd do Londynu, cd zwiedzania : British Museum,
Parlament, Big Ben,Westminster Abbey, Pałac Buckingham, słynna aleja Whitehall,
przy której mieszczą się niemal wszystkie najważniejsze instytucje rządowe kraju, m.in.
Downing Street, następnie Trafalgar Square z Kolumną Nelsona. Wieczorem wyjazd do
Polski .
XI dzień  powrót do Polski w późnych godzinach wieczornych

Transport - autokar lux
Ubezpieczenie - Gotaher – NNW (do 10.000 -plz) i KL (do 40.000 -plz)

Terminy- 11 dniowe: czerwiec, lipiec, sierpień do uzgodnienia

CENA = 2.300- zł/os
Cena obejmuje : - przejazd autokarem Lux razem z kosztami Eurotunelu lub promu
- 8 noclegów, 1 w hotelu we Francji i 7 noclegów w Anglii w Centrum Haven
- wyżywienie 3 x dziennie : śniadanie+ prowiant ( uczestnicy przygotowują sobie
samodzielnie- z udostępnionego bufetu lub lunch = zupa + owoc lub baton lub gorące danie )
+ obiadokolacje – kuchnia polska samoobsługowa wg. programu – prowiant na drogę do PL
- opiekę wychowawczą oraz pilota na całą trasę ( nie oprowadza w miejscach zastrzeżonych
dla lokalnych przewodników ) oraz opiekę 3 wychowawców
- ubezpieczenie TU Gothaer NNW( do 10.000 zł) i KL(do 40.000 zł)
- wycieczki w cenie imprezy (bez kosztów wstępu do zwiedzanych obiektów)Londyn,
Stonehenge, Portsmouth, Brighton,Dover ,Canterbury.
Cena nie obejmuje kosztów:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 90 GBP/os .
- dla zainteresowanych koszty zajęć edukacyjnych w szkle językowej : 10 GBP/os/ 2 lekcje
(w przypadku większej liczby zajęć językowych cena do uzgodnienia )
-dodatkowy wyjazd do Londynu - dopłata 50-zł/os.
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