
Londyn często wyprzedzał inne miasta 
w stosowaniu nowinek technologicznych 
– to tu pojawiło się pierwsze na świecie metro,
pierwszy bankomat czy pierwsze w Europie 
ruchome schody! Londyn był też pierwszym 
na świecie miastem, które zastosowało 
oświetlenie gazowe na ulicach. 

WIELKA BRYTANIA

W PROGRAMIE: HOTEL wow :)

Hotele 3* położone w niewielkim oddaleniu
od ścisłego centrum Londynu (4. strefa metra), 
w pobliżu przystanku metra. Są to hotele sieciowe 
typu Ramada czy Ibis. Wszystkie hotele oferują 
zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych 
(możliwość 1 dostawki) z łazienką, TV, telefonem 
oraz czajnikiem elektrycznym.
Wyżywienie: śniadania.

 ★ Tower of London
 ★ Opactwo Westminsterskie
 ★ Parlament z Big Benem
 ★ Galeria Narodowa
 ★ Covent Garden
 ★ Muzeum Brytyjskie

Terminy i ceny na www.matimpex.pl24

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot 
do Londynu. Transfer do hotelu i złożenie bagażu. Czas
na odpoczynek i wyjście na zwiedzanie. Spacer po centrum: 
Trafalgar Square z kolumną Nelsona, jedna z głównych arterii 
miasta – Oxford Street, West End, Piccadilly Circus z figurką 
Anterosa oraz otoczony teatrami Leicester Square. 
W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena obia-
dokolacji w restauracji w Londynie to ok. 15 £). Wieczorem 
powrót do hotelu, zakwaterowanie i nocleg. 

DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Londynu. W programie m.in.:
• Średniowieczna twierdza Tower of London; Królewski Skar-

biec, w którym przechowywane są bezcenne klejnoty koronne 
oraz największe brylanty świata; Biała Wieża ze zbrojownią 
i galerią broni oraz słynny Tower Bridge – jeden z symboli 
Londynu i najpiękniejszy z mostów nad Tamizą

• Znajdująca się w sercu City monumentalna Katedra św. Pawła
• Downing Street, przy której pod numerem 10 znajduje

się siedziba premiera Wielkiej Brytanii
• Jeden z najpiękniejszych parlamentów świata – neogo-

tycki Pałac Westminsterski z Wieżą Zegarową i słynnym 
Big Benem

• Opactwo Westminsterskie – kościół koronacyjny królów 
oraz miejsce pochówku władców i osób szczególnie zasłu-
żonych dla Korony. Zwiedzanie Opactwa, w którym można 
zobaczyć m.in. krzesło koronacyjne z 1301 r., Zakątek 
Poetów oraz grobowiec królowej Elżbiety I

• Spacer przez St. James Park, gdzie znajduje się popu-
larny punkt widokowy, do Pałacu Buckingham, który 
jest oficjalną rezydencją brytyjskich monarchów i dla 
Brytyjczyków stanowi symbol ich ojczyzny

• Covent Garden, gdzie spotykają się uliczni artyści oraz
londyńskie China Town

• Wizyta w British Museum, słynącym ze swych staro-
żytnych zbiorów, wśród których znajduje się m.in. 

bezcenny Kamień z Rosetty, który pozwolił na odczy-
tanie hieroglifów

• Dla chętnych wieczór w tradycyjnym angielskim pubie, 
wizyta w Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds 
(ok. 35 £) oraz przejażdżka London Eye – najsłynniejszym 
młyńskim kołem świata (ok. 25 £)

• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania 
specjałów brytyjskiej kuchni, np. fish&chips, czyli ryby
z frytkami, hinduskiego chicken tikka masala, które Gordon 
Ramsay nazwał narodowym daniem Brytyjczyków, woło-
wych steków czy deseru Eton mess. 

W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek. Wieczorami 
powrót do hotelu i nocleg. 

DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie i złożenie
bagażu. Wyjście na zwiedzanie Londynu – Galeria Naro-
dowa, w której zgromadzono bezcenną kolekcję obrazów 
impresjonistów brytyjskich oraz kilka dzieł Van Gogha, 
m.in. słynne „Słoneczniki”.
W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek. Po południu 
odbiór bagażu, transfer na lotnisko, odprawa i przelot 
do kraju.

CENA OD 1899 zł

City break LONDYN

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

• Przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotni-
skowymi)

• Bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, 
istnieje możliwość dopłaty do dużej walizki)

• Transfer lotnisko – hotel – lotnisko 
• Zakwaterowanie w hotelach 3*
• Pokoje 2-osobowe z łazienkami
• 3 śniadania
• Opieka pilota
• Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, 

CHP i bagażu)

KOSZTY DODATKOWE: 

Na 4 dni:
• 90-110 £ – koszty realizacji programu (wstępy,

przewodnicy, komunikacja miejska)
• Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne 

Na 5 dni:
• 110-130 £ – koszty realizacji programu (wstępy,

przewodnicy, komunikacja miejska)
• Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne

PORTY WYLOTU GDN • KRK • KTW • POZ • WAW • WRO

DNI
4 



LONDYN TERMINY I CENY 

Wylot z WARSZAWY 

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-04-12 - 2018-04-15 4 KL - katalog 1999 zł 

2018-04-26 - 2018-04-29 4 FM - first minute 1899 zł 

2018-05-31 - 2018-06-03 4 KL - katalog 1999 zł 

2018-06-21 - 2018-06-24 4 FM - first minute 1899 zł 

2018-07-19 - 2018-07-22 4 FM - first minute 1899 zł 

2018-08-23 - 2018-08-26 4 FM - first minute 1899 zł 

2018-09-20 - 2018-09-23 4 FM - first minute 1899 zł 

2018-10-11 - 2018-10-14 4 FM - first minute 1899 zł 

Wylot z GDAŃSKA 

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-04-12 - 2018-04-15 4 KL - katalog 1999 zł 

2018-04-26 - 2018-04-29 4 FM - first minute 1899 zł 

2018-05-31 - 2018-06-03 4 FM - first minute 1899 zł 

2018-06-21 - 2018-06-24 4 FM - first minute 1899 zł 

2018-07-19 - 2018-07-22 4 FM - first minute 1899 zł 

2018-08-23 - 2018-08-26 4 FM - first minute 1899 zł 

2018-09-20 - 2018-09-23 4 FM - first minute 1899 zł 

2018-10-11 - 2018-10-14 4 FM - first minute 1899 zł 

Cenę FM first minute prosimy sprawdzić przed rezerwacją, czy jest nadal aktualna. 

Rezerwacje: B.P. TRAVELAND 
10-015 Olsztyn,    ul. Knosały 7/4,     Tel.:  89 539 01 01 

tra ve lan d @tra ve la n d. co m .p l  

www.traveland.com.pl 

mailto:traveland@traveland.com.pl



