Wycieczka – zielona szkoła Anglia2019 Londyn – Yorkshire
I dzień – wyjazd
O godzinie 6:00 wyjazd z Polski.
II dzień – Londyn
O godzinie 5:00 przyjazd do Londynu ( 9 godzinny odpoczynek kierowców-postój w Greenwich).
Ok. godz. 7.00 – rejs statkiem do Tower of London - jednego 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. O godzinie
14:00 dalsza podróż do Yorkshire, na trasie obiadokolacja.
Przyjazd i zakwaterowanie w Centrum wakacyjnym Primrose Valley Haven w okolicach
Scarborough i nocleg.
III dzień - Scarborough
Śniadanie, wypoczynek na miejscu, po południu zwiedzanie
oceanarium w Scarborough – placówki o charakterze morskiego
parku rozrywki. Obiadokolacja i nocleg.
IV dzień – Leeds, York
Śniadanie, przejazd na zwiedzenie
Leeds - Muzeum - zbrojownia.
Przejazd do Yorku - Starówka,
słynna Katedra, Narodowe Muzeum
Kolejnictwa. Powrót do miejsca
zakwaterowania, obiadokolacja i nocleg.
V dzień – klify, wrzosowiska North York Moors
Śniadanie, odpoczynek w ośrodku, następnie przejazd do
miejscowości wypoczynkowej Whitby i zwiedzanie ruin klasztoru. Przejazd do
Parku
Narodowego North York Moors – miejsca największych wrzosowisk w Anglii. Powrót do ośrodka
na obiadokolację i nocleg.
VI dzień – Londyn
Wyjazd wcześnie rano do Londynu, ( na trasie śniadanie ) ( 9
godzinny odpoczynek kierowców), śniadanie z prowiantu biura, cd.
zwiedzania - przejazdy komunikacją miejską : British Museum,
Parlament, Big Ben,Westminster Abbey –miejsce koronacji i
pochówku wielu królów angielskich, 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. Kolacja w Londynie. Dalsza podróż do Polski.
VII dzień – powrót do Polski
Przejazd do Polski. Zakończenie imprezy.

CENA = 1.640 - zł/os
( grupa min 40 osób + 4 opiekunów nieodpłatnie )

Cena obejmuje:
 przejazd autokarem lux
 składkę na TFG – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
 opiekę pilota na całej trasie ( nie oprowadza w miejscach zastrzeżonych dla lokalnych
przewodników)
 ubezpieczenie TU Gothaer NNW (do 10.000-zł/os )i KL ( do 40.000-zł/os )
 przeprawa Eurotunelem lub promem w obie strony
 wyżywienie wg programu
 4 noclegi w ośrodku Haven 3 *
Zakwaterowanie w Yorkshire : Centrum Haven 3* k. Scarborough http://www.haven.com
Primrose Valley. Całoroczne mobile homes dla 6 osób z łazienką, kuchnią, trzema sypialniami oraz
salonem. Każdy mobile home posiada ogrzewanie, kuchnię z pełnym wyposażeniem.. Na terenie
kompleksu znajdują się : boiska sportowe, plac zabaw dla dzieci, świetlica, urządzenia
rozrywkowe.


Cena nie obejmuje:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok 100 -130 GBP

Terminy wyjazdów do uzgodnienia ( z wyłączeniem letnich wakacji oraz świąt w Wlk. Brytanii).


ORGANIZATOR :



Biuro podróży Polan Travel Bielsko-Biała



biuropodrozy@polan-travel.com.pl



tel 33 81 19 550

tel 502 351 876

www.polan-travel.com.pl

