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DLA: 
Technikum nr 1, Żory  
p. Anna Dęga  

 

IMPREZA: WYCIECZKA SZKOLNA 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! 
 

TERMIN:  

 

PROGRAM: 

 
1 dzień 

Wyjazd w godzinach przedpołudniowych,  nocny przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię, Francję. 

2 dzień 

Przyjazd do Calais w godzinach rannych, przeprawa promowa lub  Eurotunelem do Folkestone. Przyjazd 
do Londynu. 
Przez Most Westminsterski przejdziemy wprost do dzielnicy Westminster, gdzie skupia się całość  
brytyjskiej władzy. Zobaczymy Parlament ze słynnym Big Benem, Opactwo Westminsterskie – 
nieprzerwanie od 950 lat miejsce koronacji wszystkich władców Anglii i Wielkiej Brytanii; ulicą Whitehall, 
tworzącą centrum dzielnicy rządowej, mijając Downing Street - siedzibę premierów brytyjskich, 
dotrzemy do Trafalgar Square z Kolumną Nelsona. Czas wolny na wizytę w National Gallery z 
imponującą kolekcją malarstwa europejskiego. Na koniec przejażdżka na London Eye - największym na 
świecie diabelskim kole. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie i nocleg. 

3 dzień 

Śniadanie, Przejazd  do centrum Londynu.  Zwiedzanie rozpoczniemy od Muzeum Figur Woskowych 
Maddame Tussaud's – to niepowtarzalna okazja, by przytulić swojego ulubionego celebrytę 
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Następnie przejazd do Pałacu Buckingham – dowiemy się jak mieszka i pracuje królowa i kto za to 
wszystko płaci. Spacerem przez St. James's Park i dzielnicę St. James's (by sprawdzić czym dla 
Anglików jest tradycja i co dla tutejszej arystokracji znaczy prawdziwa elegancja) dotrzemy do Piccadilly 
Circus, gdzie zaczyna się londyński West End – dzielnica wszelkiej rozrywki, podzielona na  Soho, 
Covent Garden i Chinatown. Tam każdy znajdzie coś dla ciała i dla ducha: najlepsze kina, rewie i teatry 
(w tym słynna Opera i Teatr Królewski) oraz kulinarna podróż na krańce świata. Powrót do hotelu, 
nocleg. 
 
4 dzień 

Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Londynu. Twierdza Tower of London to świadek niemalże tysiącletniej 
historii miasta, pełniąca rozmaite funkcje od królewskiej rezydencji po królewskie więzienie; wizyta  w 
Skarbcu Koronnym pozostawi niezapomniane wrażenia.  Most Tower Bridge to z kolei jedna z 
architektonicznych ikon współczesnego Londynu. Z Tower ruszamy dalej - do Katedry St. Paul's 
będziemy spacerować przez the City, najstarszą część miasta, obecnie dzielnicę londyńskiej finansjery. 
Na zakończenie Oxford Street, przy której znajdziemy największe domy towarowe, ponad 300 
światowych marek i butiki mody, tworzące handlowe centrum Londynu. Wyjazd w kierunku Dover - 
przeprawa promowa lub Eurotunelem. Nocny przejazd przez Belgię, Holandię oraz Niemcy. 
5 dzień 

Przyjazd do Polski na miejsca wyjazdów w godzinach popołudniowych.  

DODATKOWO PROPONUJEMY : 
Dla bardziej zaawansowanych językowo (poziom średnio zaawansowany +) proponujemy zamiennie za 
jeden z punktów programu ( np. Muzeum Figur Woskowych) interaktywną zabawę podczas wizyty w 
London Dungeon. Po mistrzowsku zainscenizowane i odegrane scenki - z Waszym udziałem - to jak 
podróż w czasie do Londynu w dawnych wiekach, gdzie odkryjecie jego najbardziej mroczne tajemnice. 
Doskonała zabawa połączona z lekcją historii na żywo pozwoli Wam doświadczyć emocji, jakie 
towarzyszyły zdrajcom przekraczającym Traitor's Gate w Tower, odbyć bliskie spotkanie z katem i jego 
"zabawkami", przekonać się jak zaraza i Wielki Pożar zmieniły miasto, czy wreszcie być może rozwiązać 
zagadkę zabójcy z Whitechapel. To tylko niektóre z atrakcji, które czekają w podróży przez londyńskie 
lochy. Czy się odważysz? Koszt dla dzieci do 15 lat 21 GBP, starsi 25 GBP 

 

CENA przy zakwaterowaniu u rodzin w terminach do 30.04.2023 : 

 

Dla grupy min. 50 uczniów + 4 opiekunów gratis 1 219,00 PLN/os. 

Dla grupy min. 45 uczniów + 3 opiekunów gratis 1 299,00 PLN/os. 

Dla grupy min. 40 uczniów + 3 opiekunów gratis 1 319,00 PLN/os. 

Dla grupy min. 30 uczniów + 2 opiekunów gratis 1 639,00 PLN/os. 

 

CENA przy zakwaterowaniu u rodzin w terminach po 30.04.2023 : 

 

Dla grupy min. 50 uczniów + 4 opiekunów gratis 1 349,00 PLN/os. 

Dla grupy min. 45 uczniów + 3 opiekunów gratis 1 359,00 PLN/os. 

Dla grupy min. 40 uczniów + 3 opiekunów gratis 1 449,00 PLN/os. 

Dla grupy min. 30 uczniów + 2 opiekunów gratis 1799,00 PLN/os. 

  

CENA ZAWIERA: 

 
przejazd autokarem  
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opiekę pilota  
2 noclegi u rodzin angielskich  
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Anglii. Rodziny są 
sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partnera w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy są 
zakwaterowani na obrzeżach Londynu u rodzin zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Uczestnicy 
zakwaterowani są w pokojach 2-4-osobowych 
2 śniadania, 2 lunche w formie suchego prowiantu, 2 obiadokolacje  
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki: śniadania - płatki na mleku, tosty z 
dżemem, sok, herbata; lunch - 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój (lunch  wydawany jest w formie 
suchego prowiantu); obiadokolacje - jednodaniowy ciepły posiłek, herbata. 
Dopłata dla osób od 18 roku życia 60 zł 
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA  
gratis miejsca dla opiekunów ( 1/15 uczestników)  
rezerwacje wstępów  
koszty przeprawy promowej a lub eurotunelem  
 

CENA NIE ZAWIERA: 

 
10.00 PLN obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
10.00 PLN obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy  
Kosztów wstępów oraz przejazdów komunikacją miejską i ewentualnych przewodników lokalnych. 
Dopłata dla osób od 18 roku życia 60 zł 
 

BILETY WSTĘPU ( styczeń 2022 )  

 
 
normalny ulgowy atrakcja uwagi 
£10.00 £5.00 Londyn -komunikacja miejska za dzień, ulgowy dla dzieci do 15 lat 
£0.00 £0.00 Londyn-National Gallery wstęp bezpłatny 
£0.00 £0.00 Londyn- British Museum wstęp bezpłatny 
£0.00 £0.00 Londyn- Muzeum Historii Naturalnej wstęp bezpłatny 
£0.00 £0.00 Londyn- Greenwich wstęp bezpłatny 

£24.00 £10.00 Londyn- Opactwo Westminster 
bilet grupowy z wcześniejszą rezerwacją , 
ulgowy dla dzieci do 18 lat 

£27.00 £22.00 Londyn- London Eye bilet grupowy, zniżka dla dzieci do 15 lat 

£31.00 £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 
£18.00 £8.00 Londyn- Katedra Św. Pawła bilet grupowy, ulgowy dla dzieci do 17 lat 
£12.00 £8.00 Londyn- Rejs po Tamizie bilet grupowy, zniżka dla dzieci do 15 lat 
£25.00 £21.00 London Dungeon bilet grupowy, zniżka dla dzieci do 15 lat 
£6.00 £6.00 Zestaw słuchawkowy Tour Guide na cały wyjazd 
 

UWAGI: 

 
PROGRAMY I OFERTY IMPREZ są naszymi propozycjami. Możemy je dopasować do Państwa 
wskazówek, potrzeb, zainteresowań, wieku uczniów, a także profilu nauczania (np. plastyczny, 
humanistyczny, techniczny).  Poza podstawową ofertą proponujemy dodatkowe usługi takie jak: 
programy integracyjne, animacje, spektakle teatralne,  dodatkowe posiłki, wyższy standard 
zakwaterowania, zwiedzanie z zestawem słuchawkowym tour guide. 
W wyjątkowych przypadkach związanych z terminem rezerwacji, warunkami atmosferycznymi lub innymi 
zdarzeniami niezależnymi od organizatora program może ulec zmianie. 
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BILETY WSTĘPU Podane ceny biletów są orientacyjne i mogą  ulec zmianie niezależnie od Biura 
Podróży Index, dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen 
biletów. Niektóre obiekty pobierają opłaty za wstęp również od opiekunów. W wielu przypadkach zniżki 
dla grup szkolnych są udzielane po okazaniu listy uczestników ( nazwisko, imię, datę urodzenia, 
pieczęć szkoły i podpis.) Na życzenie koszt wybranych wstępów może być wkalkulowany do 
podstawowej ceny wycieczki. 
 
TOUR GUIDE – zestaw słuchawkowy umożliwia łatwy przekaz informacji przez przewodnika lub pilota 
wycieczki nawet w najbardziej zatłoczonych i gwarnych miejscach. Dzięki temu unikamy sytuacji, w 
której nasi turyści mają problem z odbiorem wiadomości dotyczących zwiedzanego obiektu lub informacji 
o miejscach i godzinach zbiórek. Korzystanie z TOUR GUIDE SYSTEM umożliwia również skrócenie 
czasu zwiedzania, co ma niebagatelne znaczenie przy realizowaniu bogatego programu wycieczki. 
Polecamy szczególnie przy dużych grupach. Rezerwację systemu tour guide należy zgłosić najpóźniej 
25 dni przed wyjazdem .  
 
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. Dodatkowo do 
krajów UE zalecamy zabranie karty EKUZ czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. 
 
DOKUMENTY UCZESTNIKÓW NA WYCIECZCE Każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania przy 
sobie odpowiedniego dokumentu podróży. Od 1 października 2021 r. wjazd do Wielkiej Brytanii możliwy 
jest tylko na podstawie ważnego paszportu.  Aktualne informacje należy sprawdzić przed wyjazdem 
na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wielka-brytania  lub w 
biurze INDEX.  
 
ZASADY PODRÓŻOWANIA W CZASIE PANDEMII  Osoba zawierająca umowę oraz Podróżni przez nią 
zgłoszeni muszą być świadomi, że wyjazd do części krajów oraz powrót do Polski może wiązać się z 
koniecznością wykonania odpowiednich testów zdrowotnych, posiadania zaświadczenia o szczepieniu, 
wypełnienia odpowiednich formularzy lokalizacyjnych, dopełnienia innych procedur. Osoba zawierająca 
umowę oraz Podróżni przez nią zgłoszeni zobowiązują się do zapoznania się z aktualnymi regulacjami 
dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wielka-brytania 

 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wielka-brytania

