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Wycieczka dla grup do Londynu - 5 dni
symbol oferty: AGA-LON-DYN-5DN

PROGRAM:
WYCIECZKA DLA GRUP DO LONDYNU - 5 DNI:
Londyn dawna stolica imperium, to miasto, w którym jest wszystko, co życie ma najlepszego, jak mawiał Samuel
Johnson. To miejsce, które od czasów rzymskiego Londinium po dzisiejsze the City niezmiennie przyciąga i
fascynuje, a nowoczesność i wielowiekowe tradycje wzajemnie się przenikają. Dlatego to jedyna okazja, by odbyć
podróż dookoła świata (niekoniecznie w 80 dni), nie wyjeżdżając z Londynu. Trzeba tu przyjechać choć raz i odkryć
dla siebie to królewskie miasto, bo jak przekonywał pewien brytyjski kompozytor - „każdy powinien raz w życiu
spróbować wszystkiego, oprócz dwóch rzeczy.” Tak twierdził Arnold Bax, kompozytor i poeta. Jakich – tego
dowiecie się już na miejscu. Zapraszamy do Londynu!

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień
Wyjazd z Polski, przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię, Francję.
2 dzień
Przyjazd do Calais, przeprawa promem lub Eurotunelem lub do Folkestone. Przyjazd do Londynu. Zwiedzanie
zaczniemy od „serca” Wielkiej Brytanii – dzielnicy Westminster, gdzie stoi Parlament ze słynnym Big Benem –
dowiecie się jak podczas głosowań czas cofa się o kilka wieków, dlaczego Ryszard ma lwie serce i czy królowa ma
wstęp do budynku. Tuż obok Westminster Abbey - miejsce koronacji, ślubów oraz pochówków królów Anglii. Dalej
ulica Whitehall i Downing Street - siedziba premierów, Admiralicja i wreszcie Trafalgar Square, gdzie z góry patrzy
Admirał Nelson (przypomnimy jego podboje - te duże i te małe, nie mniej gorące). Czas na wizytę w National Gallery
z imponującą kolekcją malarstwa europejskiego, a następnie spacer przez Covent Garden puby, teatry i słynna
Royal Opera) oraz Chinatown i Soho, tworzące razem centrum rozrywek dzisiejszego Londynu. Czas wolny. Przejazd
do hotelu, nocleg.
3 dzień
Śniadanie, przejazd metrem na zwiedzanie Londynu. Dzień zaczniemy w iście królewskim stylu – od wizyty przed
Pałacem Buckingham, by usłyszeć jak mieszka i pracuje królowa i kto za to wszystko płaci. Tuż obok Clarence
House – to książę Karol i Camilla, a potem spacer przez St.James's - rezydencja Elżbiety I i miejsca gdzie
arystokracja robi swoje zakupy. Dalej Piccadilly Circus, a potem Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud's,
gdzie można przytulić swojego ulubieńca. Na koniec Oxford Street – handlowe centrum Londynu. Czas wolny.
Przejazd do hotelu. Nocleg
4 dzień
Śniadanie, przejazd metrem na zwiedzanie Londynu. Spacer przez the City – dawne Londinium, obecnie świat
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nowoczesnych biurowców i dzielnica londyńskiej finansjery. Od St. Paul's Cathedral przez Bank of England, Royal
Exchange i Lord Mayor House dojdziemy do the Monument, gdzie zaczął się tzw. Wielki Pożar, który strawił niemal
całe miasto. Na koniec spacer nad Tamizą do Tower Bridge i zwiedzanie twierdzy Tower, gdzie zobaczymy klejnoty
koronne monarchii i poznamy sposoby na żonę według Henryka VIII. Czas wolny. Przejazd autokarem w kierunku
Dover/Folkestone, przeprawa Eurotunelem lub promem, wyjazd do Polski.
5 dzień
Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.

CENA:
od 839 PLN/os dla grupy min. 55 uczestników
od 909 PLN/os dla grupy min. 45 uczestników
od 1179 PLN/os dla grupy min. 30 uczestników

ŚWIADCZENIA:
CENA ZAWIERA:
przejazd autokarem
opiekę pilota
2 noclegi w hotelu**/*** ( np. hotel sieci Ibis, Comfort , pokoje 2,3 osobowe)
2 śniadania,
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA
rezerwacje wstępów
koszty przeprawy promowej lub Eurotunelem

CENA NIE ZAWIERA:
OPŁAT OBLIGATORYJNYCH
£70 opłaty programowej(zwiedzanie miasta, zestawy słuchawkowe lub system nagłaśniający, przeprawa przez La
Manche, opłaty wjazdowe do stref płatnych i komunikacja miejska, opłata klimatyczna i administracyjna)
10.00 PLN obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
10.00 PLN obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy
OPŁAT FAKULTATYWNYCH
80,00 PLN dopłat za obiadokolacje ( koszt 1 obiadokolacji )
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

Poniżej prezentujemy przykładowe ceny głównych atrakcji (luty 2022):
£27.00 £22.00 Londyn- London Eye bilet grupowy, zniżka dla dzieci do 15 lat
£34.00 £26.00 Londyn- Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds ulgowy dla uczniów do 25 lat
£27.00 £16.00 Londyn- Tower bilet grupowy, ulgowy dla dzieci do 18 lat

WAŻNE INFORMACJE:
PROGRAMY I OFERTY IMPREZ są naszymi propozycjami. Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i możemy
stworzyć program "szyty na miarę ". Poza podstawową ofertą proponujemy dodatkowe usługi takie jak: szkolenia
biznesowe, szkolenia outdoor, imprezy integracyjne, obiadokolacje w wybranej przez Państwa formie, degustacje
lokalnych specjałów, bilety do wybranych atrakcji, standard zakwaterowania dopasowany do potrzeb uczestników (
od standardu turystycznego na każdą kieszeń do luksusowych hoteli Wellness & Spa dla bardzo wymagających ).
Na naszych wyjazdach pamiętamy o tym jak ważna oprócz zwiedzania jest integracja, poznawanie atmosfery
odwiedzanych miejsc, relaks przy dobrej kawie czy specjałach lokalnej kuchni oraz przyjazna atmosfera.
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Oferty wysyłamy bezpłatnie i bez zobowiązań. W razie potrzeby możemy osobiście zaprezentować ofertę w
Państwa siedzibie lub naszym biurze.
W wyjątkowych przypadkach w trakcie trwania wycieczki program może ulec zmianie, a decyzje o kolejności
zwiedzania podejmuje pilot.
BILETY WSTĘPU Ceny biletów wstępu podajemy orientacyjnie i mogą one ulec zmianie niezależnie od Biura
Podróży Index, dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów.
UBEZPIECZENIE Uczestnicy imprez zagranicznych są ubezpieczeni od kosztów leczenia i następstw
nieszczęśliwych wypadków na podstawie umowy generalnej z firmą ubezpieczeniową SIGNAL IDUNA (sumy
ubezpieczenia: KL 10 000 EUR, KR 6 000 EUR, NNW 7 000 PLN, bagaż 800 PLN). Za dopłatą istnieje możliwość
zwiększenia zakresu ubezpieczenia do sumy ubezpieczenia wyższej niż ubezpieczenie podstawowe lub
rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o koszty leczenia chorób przewlekłych.
DOKUMENTY UCZESTNIKÓW NA WYCIECZCE W przypadku wyjazdu na wycieczkę zagraniczną każdy uczestnik
zobligowany jest do posiadania przy sobie odpowiedniego dokumentu podróży. Dla obywateli UE w obrębie strefy
Schengen jest to ważny paszport lub dowód osobisty. Jeśli kraj docelowy lub kraje tranzytowe leżą poza UE
niezbędny będzie paszport ważny co najmniej 90 dni od daty powrotu, w niektórych przypadkach również wiza ( np.
Białoruś , Rosja). Aktualne informacje należy sprawdzić przed wyjazdem na stronie Ministerstwa Spraw
Zagranicznych www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub w biurze INDEX.
UWAGA ! Granicę brytyjską będzie można przekraczać na podstawie ważnego dowodu osobistego do 30
września 2021 r. Po tej dacie, przekraczanie granicy możliwe będzie wyłącznie na podstawie ważnego
paszportu.
ŁĄCZENIE GRUP Jeżeli mają Państwo małą grupę, a chcą jechać na wycieczkę w niskiej cenie, proponujemy
połączenie z inną grupą. O szczegóły zapytaj w biurze.
REZERWACJI WYCIECZKI można dokonać telefonicznie lub drogą mailową lub osobiście. Dokonanie rezerwacji
terminu wycieczki nie stanowi zobowiązania i jest bezpłatne. Dajemy Państwu niezbędny czas do zapoznania się z
ofertą i zapisanie zainteresowanych uczestników wyjazdu.
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