PROGRAM I PLAN
WYCIECZKA DO LONDYNU i BERLINA
1 DZIEŃ: 02.06.2014

Wyjazd z Polski w godz. porannych

przejazd trasą: Niemcy- Holandia- Belgia- Francja
2 DZIEŃ: 03.06.2014

Przerwa na poranną toaletę i na śniadanie

przejazd Eurotunelem do Angli

Przyjazd do Londynu

London Eye, Parlament, Big Ben, Opactwo Westminster miejsca koronacji i pochówku królów
angielskich, Downing Street przy której mieszczą się niemal wszystkie najważniejsze instytucje
rządowe kraju, Trafalgar Square z słynną kolumną Nelsona, National Gallery (wejście gratis), Leicester
Squere

obiadokolacja, przejazd do hotelu na nocleg
3 DZIEŃ: 04.06.2014

Śniadanie

Dalsze zwiedzanie Londynu: twierdza londyńska Tower of London wraz ze skarbcem koronnym, Tower
Bridge, Katedra św. Pawła, przejazd do Windsoru- spacer po ogrodach.

obiadokolacja

wieczorny spacer wzdłuż Tamizy

godz: 19:30 udział w spektaklu Antony & Cleopatra w Teatrze Szekspira

przejazd do hotelu na nocleg
4 DZIEŃ: 05.06.2014

Śniadanie, wykwaterowanie

Zwiedzanie miasta: Buckhingam Palace: oficjalna rezydencja brytyjskich monarchów i jednocześnie
największy na świecie pałac królewski; zmiana warty, spacer po Hyde Parku, Oxford Street największa
i najbardziej znana ulica handlowa stolicy, Soho, China Town, Piccadilly Circus, Muzeum Figur
Woskowych Madame Tussaud

obiadokolacja, w godzinach wieczornych wyjazd w kierunku Niemiec.
5 DZIEŃ: 06.06.2014

Śniadanie.

Przyjazd do Berlina, Zwiedzanie największych atrakcji miasta rozpoczniemy od przejażdżki autokarem
wzdłuż pozostałości "muru berlińskiego" do Aleksanderplatz - głównego placu dawnego Berlina.
Stamtąd najbardziej znaną aleją miasta Unter den Linden udamy się do Bramy Brandenburskiej i
siedziby parlamentu niemieckiego – Reichstagu-tu zobaczymy panoramę Berlina z platformy
widokowej w kopule* . Przejazd przez dzielnicę rządową obok Urzędu Kanclerskiego do serca
zachodniej części Berlina - Europa Center. Tam zobaczymy zegar upływającego czasu, Kościół Pamięci
Cesarza Wilhelma - Gedaechtniskirche. Spacerem po promenadzie Kurfuerstendam zakończymy
zwiedzanie,

obiadokolacja, przejazd na nocleg na obrzeżach Berlina
6 DZIEŃ: 07.06.2014

śniadanie, wykwaterowanie

przejazd do Poczdamu - letniej rezydencji Fryderyka Wielkiego. Zwiedzanie rozpoczniemy od zespołu
parkowo-pałacowego Sanssouci ( ok 8 €), wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO. Spacer po parku i zwiedzanie wnętrz jednego z pałaców pozwalają zrozumieć, dlaczego
możni wybrali to miejsce na swą letnią rezydencję. Kolejnym punktem programu jest Nowy Ogród i
pałac Cecilienhof (ok 5 €)- miejsce ostatniego spotkania Wielkiej Trójki na konferencji poczdamskiej w
1945 r. Przejażdżka po mieście pozwala poznać barokowo-klasycystyczny Poczdam oraz dwie wielkie
osobliwości miasta: Dzielnicę Holenderską oraz Kolonię Aleksandrowka z drewnianymi domami, które
przenoszą zwiedzających w świat ludowych baśni rosyjskich. Przejazd do Berlina zwiedzanie Muzeum
Pergamońskiego ( do 18 roku życia gratis , powyżej ok 6,50 € )- najsłynniejszego i najchętniej
odwiedzanego muzeum Berlina, w którym znajduje się ołtarz z Pergamonu oraz droga procesyjna
bogini Isztar z Babilonu. Następnie zobaczymy zbiory egipskie wraz z popiersiem słynnej Nefretete.
Podziwiając klasycystyczny Berlin Hohenzollernów, m.in. Nowy Odwach, budynek opery, katedrę św.
Jadwigi docieramy do Nikolaiviertel. Dzielnica będąca kolebką stolicy Niemiec jest ulubionym miejscem
spacerów berlińczyków i turystów- stanowi reminiscencję świetności przedwojennego Berlina,
obiadokolacja.

Wyjazd do Polski w godz. Wieczornych
7 DZIEŃ: 08.06.2014

Powrót do Krakowa w godzinach porannych

CENA dla grupy 50 osób : 1200 zł + bilety wstępów

Świadczenia:
-

2 noclegi w Londynie lub w okolicy ( hotele ** pokoje z łazienkami )
1 nocleg pod Berlinem ( hotele ** pokoje z łazienkami )
wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji
autokar LUX, przejazd Eurotunelem
pilot/ przewodnik
ubezpieczenie KL i NW
4 opiekunów
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od terminu rezerwacji obiektów.
Obowiązkowym dokumentem tożsamości za granica osób niepełnoletnich jest
aktualny -tymczasowy dowód osobisty lub paszport (+ legitymacja szkolna)

WIELKA BRYTANIA CENY BILETÓW WSTĘPÓW Ceny biletów wstępu są cenami orientacyjnymi i mogą one ulec zmianie
niezależnie od Biura Podróży Index, dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen
biletów.
ORIENTACYJNE CENY BILETÓW : ( * konieczne do realizacji programu, pozostałe do wyboru)
dzieci /
studenci, seniorzy

dorośli

3,2 £

8,6 £

National Gallery

bezpłatny

bezpłatny

www.nationalgallery.org.uk

British Museum

bezpłatny

bezpłatny

www.britishmuseum.org

Muzeum Historii Naturalnej

bezpłatny

bezpłatny

www.nhm.ac.uk

Greenwich

bezpłatny

bezpłatny

www.rmg.co.uk

x

x

www.royalcollection.org.uk

bezpłatny

bezpłatny

www.parliament.uk

6 £ /10

13 £

www.westminster-abbey.org
bilet grupowy

26 £

30 £

www.madametussauds.com/London
grupowy, 1 /15 gratis,
zniżka dla dzieci do 16 lat

Tower

8,55 £/14,10 £

17,1 £

Katedra Św. Pawła

5,50£/12,50 £

14 £

www.stpauls.co.uk
bilet grupowy + 10,
zniżka dla dzieci do 17 lat

8£

12 £

bilet grupowy,
zniżka dla dzieci do 15 lat

* Metro

Pałac Buckingham
Parlament
Opactwo Westminster
Muzeum Figur Woskowych Madame
Tussauds

Rejs po Tamizie

uwagi
www.tfl.gov.uk/tickets/14416.aspx

http://www.hrp.org.uk/TowerOfLondon/
bilet grupowy,

Teatr Szekspira - ok 6 £
Berlin: Pałac Sanssouci ( ok 8 €), Pałac Cecilienhof (ok 5 €) / pozostałe
bezpłatne
Zakwaterowanie w Londynie Hotel Ibis http://www.ibis.com/gb/hotel-6465-ibis-budgetlondon-hounslow/index.shtml
Zakwaterowanie w Berlinie Hotel Ibis : http://www.ibis.com/pl/hotel-2677-ibis-budgetberlin-genshagen/index.shtml

